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Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 
A kerettantervhez képest heti egy órával emelt (8 - 8 - 7 - 6) óraszámokkal 

Célok és feladatok 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi 

kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az 

anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a 

nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is 

egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, 

fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi 

érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló 

és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a 

modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat 

változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. 

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar nyelv és 

irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének 

fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az 

olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a 

mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és használják 

anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti rendszerezés, hanem a változatos 

és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben, illetve a 

szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok 

lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének 

igényére, a képességek fejlesztésére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és 

az irodalmi kultúra megismertetése. 

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

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

megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó szövegelemző és értelmező 

együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi 

művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is 

megalapozott befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a 

társas kapcsolatok fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek 

az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak 

megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

– beszédkészség fejlesztése, 
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– szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 

– olvasás, az írott szöveg megértése, 

– szövegértő olvasás fejlesztése, 

– irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése, 

– írás, íráskép fejlesztése, 

– az íráshasználat fejlesztése, 

– fogalmazási alapismeretek kialakítása, 

– szövegalkotási gyakorlatok 

– nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása, 

– helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása, 

– a tanulási képesség fejlesztése, 

– az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése. 

 

Kompetenciák fejlesztése 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy megteremti a kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségeit: 

– az anyanyelvi kompetencia elsődleges eszköze, 

– az utasítások, szöveges feladatok értelmezése révén közvetve hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez, 

– az irodalmi művek olvasása segíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését valamint az 

erkölcsi nevelést, 

– a csoportmunka, kooperatív munkavégzés lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztésére, 

– az információgyűjtés, önálló beszámolók készítése, digitális tananyagok használata során fejlődik 

a digitális kompetencia, 

– a magyar történelem eseményeihez kapcsolódó szövegek feldolgozása a nemzeti öntudat 

erősödését segíti. 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az első négy évfolyamon a tanulási folyamat egészében kiemelten fontos a fejlesztő értékelés. Az 

értékelés alapja a pozitív megerősítés, a folyamatos, jóindulatú visszajelzés, a motiváció erősítése a 

munkavégzésre. A tanító folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését, személyre szóló értékelést 

nyújt a fejlődés üteméről, az egyéni teljesítményről. Segítséget nyújt a továbbhaladáshoz, a hiányosságok 

pótlásához. Az értékelés célja a helyes értékrend közvetítése, az elvárások megértése, a pontos 

munkavégzés igényének kialakítása. A helyes értékelés segíti a tanulók önértékelésének kialakítását, 

fejlesztését. A kisiskolások értékelésének alapelve a tapintat és a türelem. 

Az értékelés igazodjon a gyakorlás során alkalmazott tevékenységekhez. A számonkérés igazodjon az 

életkori sajátosságokhoz, legyen változatos. 

A folyamatos szóbeli értékelés mellett szükséges az írásbeli értékelés is. A fejlesztés csakis akkor lehet 

eredményes, ha az írásbeli munkák javítása azonnal megtörténik. 

Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a tanulók 
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értékeljék önmaguk, valamint társaik munkáját. 

A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik félévi és tanév végi minősítő értékelések alapját. A 

fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel történő értékeléséhez támpontot 

jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a kerettantervben. 

 

Az évfolyamok óraszámai 

Az anyanyelvi tevékenységek többsége a tanítási órák folyamatos része. Ennek megfelelően a tematikai 
egységek óraszámai a tanórák fejlesztési területein belül kerültek elosztásra. 

Az emelt óraszámú ajánlás indokai: 

Az 1. évfolyamon javasolt az olvasás- és írásórák azonos óraszáma, hogy a betűtanulási időszakban a 
betűk olvasásának tanítása és a kisbetűk írásának tanítása párhuzamosan történhessen, majd a nagybetűk 
írásának tanítására, az írás gyakorlására legyen elegendő idő. 

A 2. évfolyamon az írástechnika fejlesztése, az eszközszintű írás előkészítése igényel emelt óraszámot. 

A 3. és a 4. évfolyamon a szövegértés fejlesztése, a tantárgyi tanulás előkészítése indokolja a 
magasabb óraszámot. 

 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1. évfolyam 8 
288 

(144 olvasás, 144 írás) 

2. évfolyam 8 
288 

(144 olvasás, 144 nyelvtan írás ) 

3. évfolyam 7 
252 

(108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás, 36 fogalmazás) 

4. évfolyam 6 
216 

(72 olvasás, 72 nyelvtan, 72 fogalmazás); 
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1–2. évfolyam 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott 

művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívumok felismerésére, 

megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak tartalmáról szóló órai 

beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is 

képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 

műalkotásokat). Részt vesz a ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, 

szerepjátékokban. Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények 

felidézésére és megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélé- sére 

bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevé- kenység több 

formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom 

foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való 

együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális 

és hipertextes (internetes közegben működő) szövegekkel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, 

közösségi oldalak használata), megismerkednek a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok 

szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos 

formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő 

memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi- logikai kapcsolatokat, 

következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd önálló 

információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, 

gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

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

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

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd fejlesztése, 

amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak megfelelő tudása nélkül 

elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív 

viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanulók egyedi sajátosságaira 

tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját a tanulási 

kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében. 

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző területek 

képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása, a használt 

szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a megismertetése és tudatosítása, 

mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt ismerete. 

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A fejlesztés 

eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, a feladatok 

utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betűkapcsolások 

elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, 
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amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb igényű szóbeli 

és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar nyelv rendszerére vonatkozó 

elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani 

ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. 

A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító 

tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

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

segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képesek 

irányítani. 

 

1. évfolyam 

Éves óraszám: 288 (144 olvasás, 144 írás); Heti óraszám: 8 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

BESZÉD ÉS OLVASÁS   

Beszéd és kommunikáció  12 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése  36 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése  72 

Népmesék, műmesék   6  

Versek, népköltészeti alkotások  6  

Helyem a közösségben – család, iskola  4  

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok  4  

Állatok, növények, emberek  4  

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS   

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek 
fejlesztése 

 36 

Írás jelrendszere  72 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó   16 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg  2  

Kisbetű – nagybetű  13 
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Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe  5  

Összes óraszám:  288 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 
tiszta artikulációja, az időtartam 

A tanuló 

– érthetően beszél; 

Ének-zene; testnevelés és 
sport: helyes 
légzéstechnika. 

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. 

– 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. 

 
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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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. 

 

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, 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 
motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 
nyomtatott kis és nagybetűit; 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

mondatok és szövegek olvasása 
némán és hangosan. 

 
Az olvasásra vonatkozó szókincs, pl. 
szerző, író, olvasó, cím, szöveg, 
mondat, írásjel, bekezdés. Az olvasás 
funkciójáról, folyamatáról alkotott 
ismeret, meggyőződés kialakítása, 
fejlesztése. 
Betűfelismerés, betű-hang, fonéma-
graféma azonosítási szabályok, 
automatizált képesség. Biztonságos 
betű-összevonási képesség. 
Olvasástechnikai hibák felismerése, 
javítása. 

– 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. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 

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. 

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: 

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 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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, fejlesztése. 

következtetés, lényegkiemelés, 
tartalommondás, események 
összefoglalása, egyszerű 
értékelése az életkornak 
megfelelő szinten. 

kapcsolódó élmények 
megjelenítése és 
feldolgozása (pl. rajzzal, 
montázskészítéssel). 
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. 

 

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. 

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 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 
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. 

 cselekményelemek 
sorrendjének 
megfigyelése közvetlen 
példák alapján. Címadás. 
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; főszereplő, 
mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, ismétlődés, rím. 
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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. 
 
Helyes írásszokások kialakítása 
(testtartás, írószerfogás, 
kézcsúsztatás). 

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: 

hallásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Betűelem. 

 

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. 

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. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid 
mondatok írása tollbamondásra és 
emlékezetből. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű, 
kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és 
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). 

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. 
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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 
megfelelő mondatvégi írásjel 
jelölése, alkalmazása írásbeli 
feladatokban. 
 
Az önellenőrzés módjának elsajátítása. 
 
A korosztálynak megfelelő lexikonok, 
szótárak használata. 

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. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 
lépéseinek megalapozása és 
gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés; gyermeklexikon 
használata; 

A tanuló 
– a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

Matematika; 
környezetismeret: 
önálló tanulás. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 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). 

– 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. 

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, 
montázskészítéssel). 
Az életkori 
sajátosságokhoz igazodó 
internethasználat 
kockázatainak és 
lehetőségeinek 
felismerése (pl. 
gyermekbarát honlapok 
böngészése). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a mesék, 
versek, olvasott, hallott irodalmi 
művek szereplőiről. 

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 
segítségével képes átélni 
mindennapi konfliktusokat, 
azokat életkori szintjén kezelni. 

Dráma és tánc: részvétel 
dramatikus játékban. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, 
kategóriák kialakítása (szép, csúnya, jó, 
rossz, igaz, hamis). 

Vizuális kultúra: átélt, 
elképzelt vagy olvasott 
esemény vizuális 
kifejezése. 

A történetiségen alapuló 
összefüggések megértése az egy 
szálon futó történekben. 
 
Azonosulás, ítélet, érvelés 

alapjainak elsajátítása a szépirodalmi 

szövegek kapcsán. 

Erkölcstan: családtagjaim, 
szeretet, barátkozás 
(konfliktushelyzetek 
megélése játékokon 
keresztül). 

 
A megismert mese, történet 
tanulságának összevetése saját 
tapasztalatokkal, eseményekkel. 
 
Egyszerű közmondások, szólások 
ismerete. 

Környezetismeret: az 
ember megismerése 
(magatartásformák, 
szabályok, viselkedési 
normák); környezet és 
fenntarthatóság. 

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. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 
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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 

Éves óraszám: 288 (144 olvasás, 144 nyelvtan és írás); Heti óraszám: 8. 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

BESZÉD ÉS OLVASÁS   

Beszéd és kommunikáció   15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése   0 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése  12 

Népmesék, műmesék   30 

Versek, népköltészeti alkotások  23 

Helyem a közösségben – család, iskola   14 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok   21 

Állatok, növények, emberek   16 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS   

Írás jelrendszere   18 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg  6 

Kisbetű – nagybetű   12 

A magyar ábécé – a betűrend  18 

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe  6 

 Szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták  72 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása   12 

Összes óraszám:  288 

 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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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. 

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 

Ének-zene; testnevelés és 
sport: helyes 
légzéstechnika. 
 
Vizuális kultúra: képek, 
képzetek, képi 
kompozíciók; egyszerű 
(pl. kitalált vagy átélt) 
cselekmény 
megjelenítése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

köszöntésének illendő nyelvi 
formáit; 

– bekapcsolódik a közös 
tevékenységekbe. 
Alkalmazkodik azok 
szabályaihoz; 

– eligazodik szűkebb 
környezete társas 
kapcsolatrendszerében. 

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. 

 

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. 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 
motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 
nyomtatott kis és nagybetűit; 

– ismeri a betű-hang, fonéma- 
graféma megfeleltetési 
szabályait; 

Vizuális kultúra: 
betűtípus, betűforma. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. történetek a 
családi élet eseményeiről; nemzeti 
ünnepeinkről, jelképeinkről). 
 
A szövegértés szövegtípusnak 
megfelelő funkciójáról, folyamatáról 
alkotott ismeret, meggyőződés 
kialakítása, fejlesztése. 

– 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: 
következtetés, lényegkiemelés, 
tartalommondás, események 
összefoglalása, egyszerű 
értékelése az életkornak 
megfelelő szinten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. 
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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. 

 
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 

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. 
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. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

  
Erkölcstan: én és szűkebb 
közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda, főszereplő, 
mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, ismétlődés, rím. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

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; 

Vizuális kultúra: 
térérzékelés, 
finommotorika, esztétikai 
igényesség; különféle 
vonaltípusok 
készségfejlesztő 
alkalmazása. 
 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két-három összefüggő mondat leírása 
másolással, tollbamondás után vagy 
emlékezetből. 
Önállóan alkotott mondatok 
leírása. 
 
Helyes írásszokások alkalmazása 
(testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). 

– szövegminta alapján felismeri és 
kijavítja hibáit. 

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

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 szavak jelentést hordozó 
szerepének ismerete. 
 

A rokon értelmű és az ellentétes 
jelentésű szavak. 

 
A szótő felismerése, a toldalékok 
jelölése. 

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. 

 
Ének-zene: ritmusjátékok 
ütőhangszereken. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; 
magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő 
mondat, kérdő mondat. 

 

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. 
 
Személynevek helyesírása. 

 
A j és ly használata az ismert szókincs 
körében. 

Szabályismeret és alkalmazás: 
– az időtartam jelölése; 

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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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– 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. 

 

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 

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, Buba éneke, 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 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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). 

 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. 

 

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. 

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; 

Dráma és tánc: részvétel 
dramatikus játékban. 
 
Vizuális kultúra: átélt, 
elképzelt vagy olvasott 
esemény vizuális 
kifejezése. 

 
Erkölcstan: 
családtagjaim, szeretet, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

– 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. 

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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3-4. évfolyam 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi 

alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek. E fejlettség 

döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. 

Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó 

feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. A 

szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló alkalmazására. Az 

olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a 

kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal 

kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok 

felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú olvasmányok 

feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi 

kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, 

gazdag szókincs kialakításának forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és 

képességének fejlődéséhez.  

IKT eszközök használata egyszerű szöveg alkotásakor. 

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva 

az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és technikák 

tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak 

megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek megfelelő 

írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló eszközzé fejlesztése az 

olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a 

tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, 

az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés 

különféle kommunikációs helyzetekben.  

  



32 

 

3. évfolyam 

Éves óraszám: 216 (90 olvasás, 90 nyelvtan-írás, 36 fogalmazás); Heti óraszám: 5+1 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Éves óraszám 

   

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS   

Beszéd és kommunikáció  9 

Mesék, történetek  13 

Mondák, regék  15 

Versek, népköltészeti alkotások  12 

Helyem a világban  12 

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  12 

Állatok, növények, tájak, találmányok  14 

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok  3 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS   

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrendbe 
sorolás 

 9 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései 
(mondatgrammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, 
névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)  

 19 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid szövegek 
alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg, 
elektronikus levél) 

 17 

Szótő és toldalék, szóelemzés  12 

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok  6 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagybetű  19 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak  14 

3. Mennyiségeket kifejező szavak  9 

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben  21 
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Összes óraszám:  216 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése – 

folyamatos 
- 

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 saját 

médiaélmények 

felidézésén, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

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. 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és közvetlen 

példákon keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

térköz, távolságtartás. 

 

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. 

 

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 

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: önálló 

tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 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. 

szöveg információit és 
gondolatait; 

– megfelelő nyelvi tudatossággal 
rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 
használja a tanult olvasási 
stratégiákat.  

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, ismeretre, 

élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk és 

kommunikációs szándékuk szerint. 

A tanuló Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

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 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.  

 

– 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 
mondattal mondja el.  

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 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 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.) 

 

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, 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

 

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. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák tartalmi és 

szövegszerkesztési jellemzőinek 

ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepéről, 

jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismereteket 
felhasználja 
fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 
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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. 

 

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 

 

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 

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). 
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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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

nézőpont; párbeszéd. 

 

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.  

 

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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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

használata szövegalkotáskor. 

 

Ragos melléknevek. 

 

A névelők és a névutók szerepének 

ismerete. A névelők helyes 

használata.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; 

igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás. 

 

 

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 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: matematikai 

fogalmak megnevezése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 
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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. 

 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

tárgyi világa. Az idő tagolására 

szolgáló kifejezések használata; 

időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; tárgyak, 

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, 
megbeszélésekor képes 
elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli 
élethelyzeteket, történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk és 
kultúránk néhány kiemelkedő 
alakját, hozzájuk tud rendelni 
néhány fontos jellemzőt. 

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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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

fotók, egyéb dokumentumok, 

szokások). 

A lakóhely ismerete. 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. A 

magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

 

Az egymással szembeni tisztelet, a 

másság elfogadása. 

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 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.  
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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 

Éves óraszám: 216 (90 olvasás, 90 nyelvtan, 36 fogalmazás); Heti óraszám: 5+1 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Éves óraszám 

   

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS   

Beszéd és kommunikáció  6 

Mesék, történetek  9 

Mondák, regék  15 

Versek, népköltészeti alkotások  12 

Helyem a világban  13 

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  13 

Állatok, növények, tájak, találmányok  18 

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok  4 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS   

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrendbe 
sorolás 

 4 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései 
(mondatgrammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, 
névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)  

 14 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid szövegek 
alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg, 
elektronikus levél) 

 22 

Szótő és toldalék, szóelemzés  12 

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok  10 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagybetű  14 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak  9 

3. Mennyiségeket kifejező szavak  14 

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben  27 
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Összes óraszám:  216 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

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.  

Több mondatos összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi ki 
gondolatait; 

– használja a mindennapi 
érintkezésben az udvarias nyelvi 
fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 
partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos 
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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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

térköz, távolságtartás. 

 

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).  

 

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 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 
mondattal mondja el.  

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 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). 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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, 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). 

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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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, helyes 

írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

 

Az írás lendületének és tempójának 

fokozása.  

 

A tanuló 

- írása jól olvasható; 
- írástempója lendületes; 
- füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

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. 

 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, állatról. 

Jellemzés készítése emberről.  

 

 

Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges 

üzenetek megfogalmazása különféle 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 
felhasználásával kb. egy oldal 
terjedelmű elbeszélő fogalmazást 
készít;  

– a fogalmazás témájának 
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. 

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). 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

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. 

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. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

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. 

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, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév; személyes névmás, mutató 

névmás, kérdő névmás. 

 

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. 

 

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. 

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; 

Környezetismeret: 

jelenségek megfigyelése, 

ok-okozati kapcsolatok 

keresése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

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 könyvek és 

– 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. 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a látott 

információra, ismeretre, 

élményre vonatkozóan.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

egyéb információforrások 

keresésében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, digitális tananyag. 

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 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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Matematika 1-4. évfolyam 

1. évfolyam 

Időkeret: 144 óra/év (4 óra/hét)    

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

(szabadon 

felhasználható 

10%) 

Ismétlés, 

számonkérés, 

óraszáma 

 Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

 folyamatos   

 Számelmélet, algebra 60+6 11+14 5+3 

 Függvények, az analízis elemei 13+1 - 2+2 

 Geometria, mérések 18+2 - 2+2 

 Statisztika, valószínűség 2+1 -  

Összesen 93+10 11+14 9+7 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret: folyamatos 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  
 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  
 – Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal.  
 – Halmazszemlélet megalapozása.  
 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 
 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, 
jobbra, balra) ismerete. 
Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység.  
A feladat gondolati úton való megoldásának képessége 
(helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben 
(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 
összehasonlítása, válogatása, 
rendezése, csoportosítása, 
halmazok képzése közös 
tulajdonságok alapján. 

Összességek alkotása adott 
feltétel szerint, halmazalkotás. 

Személyekkel vagy tárgyakkal 
kapcsolatos jellemzők 
azonosítása, összegyűjtése, 

Környezetismeret: tárgyak, 
élőlények összehasonlítása, 
csoportosítása különböző 
tulajdonságok alapján, pl. élőhely, 
táplálkozási mód stb. 
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csoportosítása pl. interaktív tábla 
segítségével. Interaktív tábla 

Állítások igazságtartalmának 
eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 
szavak értő ismerete, használata. 

Egyszerű matematikai 
szakkifejezések és jelölések 
bevezetése a fogalmak 
megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 
egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 
használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint számítógépes, 
interaktív táblához kapcsolódó 
oktatóprogramok alkalmazása. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 
jelenségekről tett igaz-hamis 
állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 
Megállapítások: mennyivel több, 
mennyivel kevesebb elemet 
tartalmaz. 

Csoportosítások. 

Igaz – hamis állítások 
megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Mennyiségi kapcsolatok 
felfedezése, a változások 
követése. 

Tantárgyi oktató- és 
ismeretterjesztő programok 
futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 
csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: szavak 
csoportosítása szótagszám 
szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 
próbálgatással. Tárgysorozatok, 
számsorozatok alkotása. 

Finommotoros koordinációk: apró 
tárgyak (pl. pálcika, korong, 
termések, logikai lapok) 
rakosgatása. 

Testnevelés és sport: sorban állás 
különböző szempontok szerint. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra 

Órakeret: (60+6) (11+14) (9+7) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  
 – A tartós figyelem fejlesztése. 
 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  
 – Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az 

adott számkörben.  
 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 
 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 
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Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása 
tízig.   
Számok mutatása ujjaikkal.  
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése 
(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi).  
Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok 
összeválogatása (cipők, kesztyűk). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számolás 20-as számkörben. 

Számfogalom kialakítása 20-as 
számkörben. A valóság és a 
matematika elemi kapcsolatainak 
felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 
egyesével, kettesével. Számok 
nevének sorolása növekvő és 
csökkenő sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 
fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 
tapasztalati úton való alakítása. 
Interaktív tábla 

Számok közötti összefüggések 
felismerése, a műveletek 
értelmezése tárgyi 
tevékenységgel és szöveg alapján.  

Tárgyak megszámlálása 
egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás alapozása. 

Környezetismeret: 
tapasztalatszerzés a közvetlen és 
tágabb környezetben, tárgyak 
megfigyelése, számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 
mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 20-ig. 

Számok képzése, bontása helyi 
érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok értelmezése 
(pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata és 
értelmezése. Interaktív tábla 

A számok számjegyekkel történő 
helyes leírásának fejlesztése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
számjegyek formázása 
gyurmából, emlékezés tapintás 
alapján a számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 
helye a számegyenesen (egyes, 
tízes) számszomszédok.  

Számok nagyság szerinti 
összehasonlítása. Számok 
egymástól való távolsága a 
számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, 
összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok jelölése 
nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő viszonyok 
megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 
testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg interaktív 
program használatával is. 

Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: tanulók 
elhelyezkedése egymáshoz 
viszonyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás a 
síkon ábrázolt térben. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számok tulajdonságai: páros, 
páratlan. 

Tulajdonságok felismerése, 
megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 
oktatóprogram használata 
páratlan-páros tulajdonság 
megértéséhez. Interaktív tábla 

 

Számok összeg- és 
különbségalakja. 

Számok összeg- és 
különbségalakjának előállítása, 
leolvasása kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 
általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 
megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és 
mérőszám fogalmának 
megkülönböztetése. 

Halmazok számosságának 
megállapításával a természetes 
szám fogalmának kialakítása. 

Darabszám, sorszám és 
mérőszám szavak értő ismerete 
és használata. 

Környezetismeret: természeti 
tárgyak megfigyelése, számlálása. 

Az összeadás, kivonás 
értelmezései tevékenységekkel a 
20-as számkörben. 

Az összeadás és a kivonás 
kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 
felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alapozása, 
összeadás, kivonás értelmezése 
többféle módon. Rajzról, képről, 
összeadás kivonás írása; művelet 
megjelenítése képpel, kirakással. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 
matematikai jelek, műveleti jelek 
használata. Interaktív tábla 

Fejben történő számolási 
képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése 
konkrét tevékenységeken 
keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 
értékeinek meghatározása 
(pótlás).  

Műveletek megfogalmazása, 
értelmezése. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata. Interaktív tábla 

 



62 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges feladat értelmezése, 
megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 
következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 
számfeladatról szöveges feladat 
alkotása, leírása a matematika 
nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 
értelmezése, eljátszása, 
megjelenítése rajz segítségével, 
adatok, összefüggések kiemelése, 
leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 
megfogalmazása képről, 
helyzetről, történésről szóban, 
írásban. Interaktív tábla 

Lényegkiemelő és probléma-
megoldó képesség formálása 
matematikai problémák 
ábrázolásával, szöveges feladatok 
megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, látott, 
elképzelt történetek vizuális 
megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 
olvasott, írott szöveg megértése, 
adatok keresése, információk 
kiemelése. 

Szimbólumok használata 
matematikai szöveg leírására, az 
ismeretlen szimbólum 
kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Összeg, különbség, számegyenes, művelet, 
páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, 
darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség,  

3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret:(13+1) (-) (2+2) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása.  
 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Előzetes tudás 

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma 
szerint).  
Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával.  
Az idő múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő 
események a napi tevékenységekben. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalmának kialakítása. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok 
szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Az összefüggéseket felismerő és a 
rendező képesség fejlesztése a 
változások, periodikusság, ritmus, 
növekedés, csökkenés 
megfigyelésével. 

Ének-zene: periodikusság zenei 
motívumokban. 
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Megkezdett sorozatok folytatása 
adott szabály szerint. Interaktív 
tábla 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 
kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 
szabályszerűségek felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő feladatsorok 
megoldása. Interaktív tábla 

Változó helyzetek megfigyelése, a 
változás jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

Órakeret: (18+2) (-) (2+2) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  
 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  
 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  
 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  
 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  
 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  
 – A környezet megismerésének igénye.  
 – Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány 

mérőeszközökkel.  
 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  
 – Irányok megismerése, alkalmazása. 
 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az 
azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége.  
Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.  
Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal 
megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 
környezet megfigyelése a testek 
formája szerint (egyenes és görbe 
vonalak keresése). 

A képszerkesztő program néhány 
rajzeszközének ismerete, a 
funkciók azonosítása, gyakorlati 
alkalmazása. 

A számítógép kezelése 
segítséggel. Interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 
alakzatokról. 

Képnézegető programok 
alkalmazása. 

A megfigyelések megfogalmazása 
az alakzatok formájára 
vonatkozóan. Alakzatok 
másolása, összehasonlítása, 
annak eldöntése, hogy a 
létrehozott alakzat rendelkezik-e 
a kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 
kapcsolódó képek megtekintése, 
készítése. Interaktív tábla 

Vizuális kultúra: Geometriai 
alakzatok rajzolása. A vizuális 
nyelv alapvető eszközeinek (pont, 
vonal, forma) használata és 
megkülönböztetése. Kompozíció 
alkotása geometriai 
alakzatokból.(mozaikkép) 

Tengelyesen tükrös alakzat 
előállítása hajtogatással, 
nyírással, megfigyelése tükör 
segítségével. 

A tapasztalatok megfogalmazása. 

 

Képnézegető programok 
alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcsolódó 
képek megtekintése, jellemzése. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 
formájának megfigyelése a 
környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok 
megfigyelése, szétválogatása, 
megkülönböztetése. 

Síkidom és test különbségének 
megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 
hajtogatással, nyírással, 
rajzolással.  

Testek építése testekből 
másolással, vagy szóbeli utasítás 
alapján. 

Vizuális kultúra; 
környezetismeret: tárgyak 
egymáshoz való viszonyának, 
helyzetének, arányának 
megfigyelése. 

  
Síkidomok rajzolása szabadon és 
szavakban megadott feltétel 
szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 
formafelismeréshez, 
azonosításhoz, 
megkülönböztetéshez. Interaktív 
tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
vonalzó használata. 

  
Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint, tulajdonságaik 
megfigyelése.  

A tér- és síkbeli tájékozódó 
képesség alapozása érzékszervi 
megfigyelések segítségével. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
testek építése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szemponttartás. Kreativitás 
fejlesztése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 
irányok, irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, mozgássor 

megismétlése. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 

könyvben, négyzethálós papíron). 

Interaktív programok használata. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret:  

az osztályterem elhelyezkedése 
az iskolában, az iskola 
elhelyezkedése a településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 
tudatosság, elhelyezkedés a 
térben, mozgásirány, útvonal, 
kiterjedés. 

Összehasonlítások a 
gyakorlatban: (rövidebb-
hosszabb, magasabb-
alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 
fejlesztése (pl. tanulók 
magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 
környezetünk mérhető 
tulajdonságai. 

Mérőszám és mértékegység. 

Mérések alkalmi és szabvány 
egységekkel: hosszúság, tömeg, 
űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek 
megismerése:,m,  kg,  l, óra, nap, 
hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 
különböző mértékegységekkel. 

Mérőeszközök használata 
gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés képességének 
fejlesztése gyakorlati 
tapasztalatszerzés alapján. 

Mennyiségek közötti 
összefüggések megfigyeltetése 
tevékenykedtetéssel. 

Testnevelés és sport; ének-zene: 
időtartam mérése egységes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 
tömeg, űrtartalom, idő és 
mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már nem 
használatos mértékegységekről.  

 

Mérőszám és mértékegység 
viszonya. 

Mennyiségek közötti 
összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 
összehasonlítása mennyiségi 
tulajdonságaik alapján (magasság, 
szélesség, hosszúság, tömeg, 
űrtartalom). 

Interaktív programok használata. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: mérések a 
mindennapokban. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 
mértékegység, mérőszám, hosszúság, 
űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, 
test. Becslés. 

5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret: (2+1) (-) (-) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  
 – Együttműködés, egymásra figyelés.  
 – A világ megismerésének igénye.  
 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 
játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 
iránti érdeklődés felkeltése 
matematikai játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 
divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről 
és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések játékos 
tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 
fejlesztése.  Interaktív tábla 

 

A lehetetlen fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 
megválasztásával a 
környezettudatos gondolkodás 
fejlesztése. 

 

Adatok gyűjtése megfigyelt 
történésekről, mért vagy számlált 
adatok lejegyzése táblázatba. 

Szokások kialakítása az adatok 
lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 
megfogalmazása: egyenlő adatok, 
legkisebb, legnagyobb adat 
kiválasztása. 
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Adatgyűjtés elektronikus 
információforrások segítségével. 
Információforrások, adattárak 
használata. Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, 
adat. 
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2. évfolyam 

Időkeret: 144óra/év (4 óra/hét)  

Fejezetek 
Az új tananyag 

feldolgozásának 
óraszáma 

A gyakorlás  
óraszáma 
(szabadon 

felhasználható 
10%) 

Ismétlés, 
számonkérés 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 
kombinatorika, gráfok 

 folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 58+14 11+3 5+3 

3. Függvények, az analízis elemei 13  2 

4. Geometria, mérések 19+6  2+3 

5. Statisztika, valószínűség 5   

Összesen 95+20 11+3 
9+6 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  

 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  

 – Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal.  

 – Halmazszemlélet megalapozása.  

 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 

Előzetes tudás 

Halmazalkotás feltétel szerint.  

Összehasonlítás, megkülönböztetés. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Igaz, hamis állítások megfogalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 
számok összehasonlítása, 
válogatása, rendezése, 
csoportosítása, halmazok képzése 
közös tulajdonságok alapján. 

Összességek alkotása adott 
feltétel szerint, halmazalkotás. 

Személyekkel vagy tárgyakkal, 
számokkal kapcsolatos jellemzők 
azonosítása, összegyűjtése, 
csoportosítása pl. interaktív tábla 
segítségével.  

Környezetismeret: tárgyak, 
élőlények összehasonlítása, 
csoportosítása különböző 
tulajdonságok alapján, pl. élőhely, 
táplálkozási mód stb. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állítások igazságtartalmának 
eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 
szavak értő ismerete, használata. 

Egyszerű matematikai 
szakkifejezések és jelölések a 
fogalmak megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 
egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 
használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint számítógépes, 
interaktív táblához kapcsolódó 
oktatóprogramok alkalmazása. 

Környezetismeret: természeti 
jelenségekről tett igaz-hamis 
állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 
Megállapítások: mennyivel több, 
mennyivel kevesebb, hányszor 
annyi elemet tartalmaz. 
Csoportosítások. 

Igaz, hamis állítások 
megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 
ismeretterjesztő programok 
futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 
csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: szavak 
csoportosítása szótagszám 
szerint. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, 
nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra  

Órakeret: (58+14) (11+3) (5+3) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

 – A tartós figyelem fejlesztése. 

 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  

 – Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott 
számkörben.  

 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 

 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása, számlálás 20-ig.  

Darabszám, sorszám és mérőszám ismerete. 

Növekvő és csökkenő sor alkotása 20-as számkörben. 

Számok összeg és különbségalakja 20-as számkörben. 

Összeadás és kivonás értelmezése többféle módon. 

Pótlás 20-as számkörben. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása próbálgatással, 
következtetéssel. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 100-as 
számkörben. A valóság és a 
matematika elemi kapcsolatainak 
felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 
egyesével, kettesével. Számok 
nevének sorolása növekvő és 
csökkenő sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 
fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 
tapasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 
felismerése, a műveletek 
értelmezése tárgyi 
tevékenységgel és szöveg alapján.  

Fejben történő számolási 
képesség fejlesztése. 

A valóság és a matematika elemi 
kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 
egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás. 

Környezetismeret: 
tapasztalatszerzés a közvetlen és 
tágabb környezetben, tárgyak 
megfigyelése, számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 
mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 100-ig. 
Számok képzése, bontása helyi 
érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok értelmezése 
(pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, használata és 
értelmezése. 

A számok számjegyekkel történő 
helyes leírásának fejlesztése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
számjegyek formázása 
gyurmából, emlékezés tapintás 
alapján a számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 
helye a számegyenesen (egyes, 
tízes) számszomszédok. Számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. 
Számok egymástól való távolsága 
a számegyenesen. 

 

Mennyiségek megfigyelése, 
összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok jelölése 
nyíllal, relációjellel. 

Tájékozódás lehetőleg interaktív 
program használatával is. 
Interaktív tábla 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás a 
síkon ábrázolt térben. 

Számok összeg- és 
különbségalakja. 

Számok összeg- és 
különbségalakjának előállítása, 
leolvasása kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 
általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 
megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és 
mérőszám fogalmának 
megkülönböztetése 100-as 
számkörben. 

Darabszám, sorszám és 
mérőszám szavak értő ismerete 
és használata. 

Környezetismeret: természeti 
tárgyak megfigyelése, számlálása. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számok tulajdonságai: páros, 
páratlan. 

Tulajdonságok felismerése, 
megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 
oktatóprogram használata 
páratlan-páros tulajdonság 
megértéséhez. Interaktív tábla 

A római számok írása, olvasása I, 
V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és irodalom: 

könyvekben a fejezetszám 
kiolvasása. 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok között. 

Összeadás, kivonás fogalmának 
mélyítése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó, 
különbség. 

Az összeadás és a kivonás 
kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 
felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alakítása, 
összeadás, kivonás értelmezése 
többféle módon. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 
matematikai jelek, műveleti jelek 
használata. 

A megfigyelőképesség fejlesztése 
konkrét tevékenységeken 
keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 
értékeinek meghatározása 
(pótlás). 

A műveletek elvégzése több tag 
esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata. Interaktív tábla 

 

Szorzás, osztás fejben és írásban. 
A szorzás értelmezése ismételt 
összeadással. 

Szorzótényezők, szorzat. 

Szorzótábla megismerése 100-as 
számkörben. 

Osztás 100-as számkörben. 
Bennfoglaló táblák.  

Osztandó, osztó, hányados, 
maradék. 

Maradékos osztás a maradék 
jelölésével. 

Az összeadás és a szorzás 
kapcsolatának felismerése. 

Számolási készség fejlesztése. 

Algoritmusok követése az 
egyesekkel és tízesekkel végzett 
műveletek körében. 

Fejlesztőprogram használata a 
műveletek helyességének 
ellenőrzésére. Interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szorzás és az osztás kapcsolata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 
tényezők felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság fejlesztése a 
műveletek végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 
megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 
következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 
számfeladatról szöveges feladat 
alkotása, leírása a matematika 
nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 
értelmezése, eljátszása, 
megjelenítése rajz segítségével, 
adatok, összefüggések kiemelése, 
leírása számokkal. Interaktív tábla 

Állítások, kérdések 
megfogalmazása képről, 
helyzetről, történésről szóban, 
írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-
megoldó képesség formálása 
matematikai problémák 
ábrázolásával, szöveges feladatok 
megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, látott, 
elképzelt történetek vizuális 
megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 
olvasott, írott szöveg megértése, 
adatok keresése, információk 
kiemelése. 

Szimbólumok használata 
matematikai szöveg leírására, az 
ismeretlen szimbólum 
kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, 
kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, 
osztandó, osztó, hányados, maradék, 
számegyenes, művelet, zárójel, páros, páratlan, 
egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, 
tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, 
bennfoglaló tábla. 

3. Függvények, az analízis elemei  

Órakeret: (13) (-) (2) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása.  

 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

 

Előzetes tudás Sorozatképzés tárgyakból, alakzatokból, számokból. 
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Számsorozat folytatása megadott összefüggés alapján. 

Egyszerű összefüggések felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma. 

Számsorozatok szabályának 
felismerése. 

Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése számokból. 

Számsorozat szabályának 
felismerése, folytatása, 
kiegészítése megadott vagy 
felismert összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket felismerő és a 
rendező képesség fejlesztése a 
változások, periodikusság, ritmus, 
növekedés, csökkenés 
megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok folytatása 
adott szabály szerint. 

Ének-zene: periodikusság zenei 
motívumokban. 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 
kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 
szabályszerűségek felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő feladatsorok 
megoldása. Interaktív tábla 

Változó helyzetek megfigyelése, a 
változás jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. 
Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések  

Órakeret: (13+6) (-) (3+2) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  

 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  

 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  

 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  

 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  

 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  

 – A környezet megismerésének igénye.  

 – Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány 
mérőeszközökkel.  

 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  
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Előzetes tudás 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Alakzatokra vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

Alakzatok másolása, összehasonlítása. 

Síkidom és test különbségének felismerése. 

Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. 

Testek építése szabadon és feltétel szerint. 

Képnézegető program használata. 

Összehasonlítás méret szerint (pl. rövidebb-hosszabb, 
alacsonyabb-magasabb. stb.). 

Mérőeszközök ismerete, használata. 

Mérés alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel. 

Mértékegységek (m, kg, l, óra, nap, hét, hónap, év) ismerete. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal. Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 
környezet megfigyelése a testek 
formája szerint (egyenes és görbe 
vonalak keresése). 

A képszerkesztő program néhány 
rajzeszközének ismerete, a 
funkciók azonosítása, gyakorlati 
alkalmazása. 

A számítógép kezelése 
segítséggel.  

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 
alakzatokról. 

Képnézegető programok 
alkalmazása. 

A megfigyelések megfogalmazása 
az alakzatok formájára 
vonatkozóan. Alakzatok 
másolása, összehasonlítása, 
annak eldöntése, hogy a 
létrehozott alakzat rendelkezik-e 
a kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 
kapcsolódó képek megtekintése, 
készítése.  

Interaktív tábla 

Vizuális kultúra: Geometriai 
alakzatok rajzolása. A vizuális 
nyelv alapvető eszközeinek (pont, 
vonal, forma) használata és 
megkülönböztetése. Kompozíció 
alkotása geometriai alakzatokból. 

Tengelyesen tükrös alakzat 
előállítása hajtogatással, 
nyírással, megfigyelése tükör 
segítségével. 

A tapasztalatok megfogalmazása. 

Képnézegető programok 
alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcsolódó 
képek megtekintése, jellemzése. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 
formájának megfigyelése a 
környezetünkben. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sík- és térbeli alakzatok 
megfigyelése, szétválogatása, 
megkülönböztetése. 

Síkidom és test különbségének 
megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 
hajtogatással, nyírással, 
rajzolással.  

Testek építése testekből 
másolással, vagy szóbeli utasítás 
alapján. 

Vizuális kultúra; 
környezetismeret: tárgyak 
egymáshoz való viszonyának, 
helyzetének, arányának 
megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, 
háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 
azonosságok és különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása szabadon és 
szavakban megadott feltétel 
szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 
formafelismeréshez, 
azonosításhoz, 
megkülönböztetéshez. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
vonalzó használata. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 
azonosságok és különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató 
animációk lejátszása, 
megtekintése, értelmezése.  

Testek válogatása és osztályozása 
megadott szempontok szerint. 

Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint, tulajdonságaik 
megfigyelése.  

A térbeli tájékozódó képesség 
alapozása érzékszervi 
megfigyelések segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 
fejlesztése. Interaktív tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
testek építése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 
irányok, irányváltoztatások. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 
könyvben, négyzethálós papíron). 

Interaktív programok használata. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret:  

az osztályterem elhelyezkedése 
az iskolában, az iskola 
elhelyezkedése a településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 
tudatosság, elhelyezkedés a 
térben, mozgásirány, útvonal, 
kiterjedés. 

Összehasonlítások a 
gyakorlatban: (rövidebb-
hosszabb, magasabb-
alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 
fejlesztése (pl. tanulók 
magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 
környezetünk mérhető 
tulajdonságai. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 
idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 
egységekkel: hosszúság, tömeg, 
űrtartalom, idő. 

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

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 
különböző mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek mérése 
azonos egységgel. 

Mérőeszközök használata 
gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés képességének 
fejlesztése gyakorlati 
tapasztalatszerzés alapján. 

Testnevelés és sport; ének-zene: 
időtartam mérése egységes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 
tömeg, űrtartalom, idő és 
mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már nem 
használatos mértékegységekről. 

 

Átváltások szomszédos 
mértékegységek között, 
mérőszám és mértékegység 
viszonya. 

Mennyiségek közötti 
összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 
összehasonlítása mennyiségi 
tulajdonságaik alapján (magasság, 
szélesség, hosszúság, tömeg, 
űrtartalom). 

Interaktív programok használata. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: mérések a 
mindennapokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 
mértékegység, mérőszám, hosszúság, 
űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, 
test. Becslés, átváltás. 

5. Statisztika, valószínűség  

Órakeret: (5) (-) (-) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  

 – Együttműködés, egymásra figyelés.  

 – A világ megismerésének igénye.  

 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás 
Sejtések megfogalmazása valószínűségi kísérletek során. 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 
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Megállapítások megfogalmazása a gyűjtött adatokról. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 
játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 
iránti érdeklődés felkeltése 
matematikai játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 
divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről 
és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések játékos 
tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 
fejlesztése. 

 

A lehetetlen fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 
megválasztásával a 
környezettudatos  gondolkodás 
fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 
történésekről, mért vagy számlált 
adatok lejegyzése táblázatba. 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az adatok 
lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 
megfogalmazása: egyenlő adatok, 
legkisebb, legnagyobb adat 
kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 
információforrások segítségével. 

Információforrások, adattárak 
használata. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

A fejlesztés várt eredményei a 2. évfolyam végén 

A tanuló  

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat felismeri, 
megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 
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 – számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

 – tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C); 

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 

 – ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 
kiszámítására; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni. 

 

 

  



79 

 

3. évfolyam 

Időkeret: 180 óra/év (4+1 óra/hét) 

Tematikus egység 100% (óra) 90% (óra) 10% (óra) 

 Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

2+ folyamatos 2 0 

 Számelmélet, algebra 118 106 12 

 Függvények, az analízis elemei 19 17 2 

 Geometria, mérések 36 32 4 

 Statisztika, valószínűség 5 5 0 

Összesen 180 162 18 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Halmazok összehasonlítása. 
 – Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
 – Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 
 – Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
 – Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
2 óra + 

folyamatos 

Adott tulajdonságú elemek 
halmazba rendezése konkrét 
elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 
tulajdonságainak felismerése, 
megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 
számlálásban, számolásban 
gyűjtött adatok, elemek halmazba 
rendezése. A logikai „és”, „vagy” 
szavak használata állítások 
megfogalmazásában. 
Összehasonlítás, következtetés, 
absztrahálás. Interaktív tábla 

Környezetismeret: élőlények 
csoportosítása megadott 
szempontok szerint.  

A számítógép működésének 
bemutatása (be- és kikapcsolás, 
egér, billentyűzet használata). 

Ismerkedés az adott informatikai 
környezettel. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
2 óra + 

folyamatos 

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

Alaphalmaz és részhalmaz 
fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 
két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 
tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 
kiegészítése adott szempont 
szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása, kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és irodalom: szavak 
jelentése, szövegkörnyezettől 
függő eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata a halmazba 
soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 
két szempont szerint.  Interaktív 
tábla 

 

Néhány elem sorba rendezése, az 
összes eset megtalálása. 
próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 
fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 
sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba 
rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  
 – Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 1000-ig. 
 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 
 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  
 – A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 
 – A tízes, százas ezres számszomszédok meghatározása.  
 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  
 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 
 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 
 – A szorzótábla biztos ismerete. 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

Helyi érték 

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

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
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Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 
számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
106+12 óra 

Számfogalom kialakítása 1000-es, 
számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-ig. 

Tájékozódás az adott 
számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Interaktív tábla 

Magyar nyelv és irodalom: 
számok helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 
számegyenesen, 
számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 
érték szerint. 

Természetes számok nagyság 
szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 
tájékozódás a számegyenesen. 

 

Számítógépes, interaktív táblához 
kapcsolódó oktatóprogramok 
alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen. 
Interaktív tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, 
szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 
való emlékezés. Tények közti 
kapcsolatok, viszonyok, 
összefüggések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 
tapasztalati úton történő 
előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi 
életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 
ismerkedés tapasztalati úton a 
számegyenes, a hiány és a 
hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 
helyzet fogalmának értelmezése.  

Környezetismeret: hőmérséklet és 
mérése, Celsius-skála (fagypont 
alatti, fagypont feletti 
hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 
használata. Interaktív tábla 
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Műveletek közötti kapcsolatok: 
összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás legfeljebb 
háromjegyű, nullára végződő 
számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 
tízzel, százzal.  

Írásbeli összeadás, kivonás 
háromjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás egyjegyű 
számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 
műveletek közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés igényének 
fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése; tudatos, 
célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 
használata. A szorzótáblák 
gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása. 

Írásbeli műveletek 
alkalmazásszintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 
gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és irodalom: 
kérdések, problémák, válaszok 
helyes megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 
használata. Interaktív tábla 

  

Összeg, különbség, szorzat, 
becslése, a ,,közelítő” érték 
fogalmának és jelének 
bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők , osztó, 
osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és irodalom: jelek 
szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 
tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összeg és 
különbség, valamint szorzat és 
hányados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 
műveletek tárgyi megjelenítése. 

 

Zárójel használata; összeg és 
különbség szorzása, osztása. 
Műveleti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 
sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 
emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 
műveleti sorrend bemutatására. 
Interaktív tábla 

 

Szimbólumok használata 
matematikai szöveg leírására, az 
ismeretlen szimbólum 
kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 
megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 
kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 
előkészítése.  

Közös munka (páros, kis 
csoportos munka, 
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Törtek a mindennapi életben: 2, 
3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése 
szöveggel.  

csoportmunka), együttműködés 
vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 
program használata. Interaktív 
tábla 

Törtek előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 
előállításához. Interaktív tábla 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 
keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv 
készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 
számolással, következtetéssel. 
Ellenőrzés, az eredmény 
realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 
nyelvi, logikai szerkezetek 
fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 
ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 
írásban. 

Magyar nyelv és irodalom: az 
írott szöveg megértése, adatok 
keresése, információk kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása I, V, 
X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 
használatáról. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a lakóhely 
története; a római számok 
megfigyelése régi épületeken. 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- 
és négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. 
Római szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Matematikai modellek készítése.  
 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 
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Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

17+2 óra 

Sorozat szabályának felismerése. Adott szabályú sorozat folytatása. 

Összefüggések keresése az 
egyszerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 
megadott sorszámú elemének 
kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 
keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 
sorozat szabályának 
felismeréséhez, folytatásához. 
Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 
fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 
gondolkodási műveletek 
alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 
használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 
tartóssága.  

Saját gondolatok 
megfogalmazása, mások 
gondolatmenetének 
végighallgatása. 

Vizuális kultúra: periodicitás 
felismerése sordíszekben, népi 
motívumokban. 

Összefüggések, kapcsolatok 
táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 
táblázatba rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok keresése 
táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 
táblázatba rendezése, a 
folytatásra vonatkozó sejtések 
megfogalmazása. 

Környezetismeret: adatok 
gyűjtése az állatvilágból (állati 
rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 
sporteredmények mint adatok. 
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Az általánosításra való törekvés. A 
kifejezőkészség alakítása: világos, 
rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 
alapozása. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 
felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: hőmérsékleti 
grafikonok készítése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás összevetése az 

elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

 – A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon. Esztétikai 

érzék fejlesztése.  

 – A vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

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

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

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

Mérőeszközök használata. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

32+4 óra 

A szakasz fogalmának 
előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és gyakorlat: 
hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 
felismerése. 

A téglalap és négyzet 
tulajdonságai: csúcsok száma, 
oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 
előállítása rajzolással szabadon 
vagy egy-két tulajdonság 
megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 
megkülönböztetés. Interaktív 
tábla 

Vizuális kultúra: mozaikkép 
alkotása előre elkészített 
háromszögek, négyszögek 
felhasználásával. 

A téglalap és a négyzet 
kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 
ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 
kerületszámítás a közvetlen 
környezetünkben (szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének 
mérése különféle egységekkel, 
területlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 
előkészítése. 

Többféle megoldási mód 
keresése, az alternatív 
megoldások összevetése. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret: 
tapasztalatgyűjtés a mindennapi 
életből pl. szőnyegezés, burkolás 
a lakásban, kertben. 

Az egybevágóság fogalmának 
előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 
létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 
válogatással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Geometriai dinamikus 
szerkesztőprogram használata 
interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 
műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában és 
környékén. Mozgássor 
megismétlése, mozgási memória 
fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű. 
rajzolóprogramok bemutatása. 
Interaktív tábla 

Egyszerű problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan. 

Környezetismeret: tájékozódás 
közvetlen környezetünkben. 
Égtájak ismeretének gyakorlati 
alkalmazása. 
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Testek geometriai tulajdonságai, 
hálója. 

Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű. 
rajzolóprogramok bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan. 

Testek szétválogatása egy-két 
tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Térlátás fejlesztése az alakzatok 
különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 
megfigyelések elemzése, 
megfogalmazása a tanult 
matematikai szaknyelv 
segítségével. Interaktív tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
dobozokból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a körülöttünk 
lévő mesterséges és természetes 
környezet formavilágának 
megfigyelése és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka felismerése, 
jellemzői.  

Testháló kiterítése téglatest, 
kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 
számbavétele. 

Összehasonlítás, azonosságok, 
különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros 
mozgáskoordinációk fejlesztése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
dobókocka, téglatest alakú doboz 
készítése. 

Készségfejlesztő 
oktatóprogramok, logikai játékok 
indítása, használata önállóan vagy 
segítséggel, belépés és szabályos 
kilépés a programból. 

Számítógépes játékok, egyszerű 
fejlesztő szoftverek 

megismertetése. Interaktív tábla 

 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: km, 
cl, hl, g, t. 

 

Összehasonlítások végzése a 
valóság tárgyairól, alakzatokról, 
dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 
felismerése, a különbségek 
észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép más 
nézőpontból való elképzelése. 

 

Környezetismeret: gyakorlati 
mérések közvetlen 
környezetünkben (tömeg-, 
hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, dobozok 
tömege. 

 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam 
megkülönböztetése.  

 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 
folytonosan változó fogalmak, pl. 

Testnevelés és sport: időre futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 
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előtte, utána, korábban, később 
megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványos egységekkel 
(másodperc, perc, óra, nap, hét, 
hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 
méréshez. 

Időpont és időtartam tapasztalati 
úton történő megkülönböztetése.  

A családban történtek 
elhelyezése az időben. 

 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: napirend, 
családi ünnepek, események 
ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, az időbeliség 
tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 
Mérés az egységek 
többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 
mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. 

A mértékegységek használata és 
átváltása szöveges és 
számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 
kifejezése gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 
kapcsolata, összefüggésük 
megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 
a családban. 

Fejlesztőprogram használata 
mértékegységek átváltásához. 
Interaktív tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
elkészíthető munkadarabok 
megtervezése mérés és 
modellezés segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
háztartásban használatos 
gyakorlati mérések (sütés-főzés 
hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szakasz, háromszög, téglalap, négyzet, kerület, terület, téglatest, 
kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, időtartam, mértékegység, 
tonna, másodperc, km. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  
 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

5 óra 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 
rendezése, rögzítése, ábrázolása 
grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 
fogalomalkotás előkészítése. 

Környezetismeret: meteorológiai 
adatok lejegyzése, ábrázolása. 
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A képi grafikus információk 
feldolgozása, forráskezelés. 
Interaktív tábla 

A biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen események. 

Próbálgatások, sejtések, 
indoklások, tippelések, tárgyi 
tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen 
tapasztalati úton való 
értelmezése.  
A biztos és véletlen 
megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 
megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 

Események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek 
végzésével, ábrázolása 
oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 
összevetése a sejtéssel, az eltérés 
megállapítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Környezetismeret: természeti 
jelenségek előfordulása és 
valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kifejezőkészség alakítása (világos, 

rövid megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. Grafikon, 
oszlopdiagram. Gyakoriság. 

A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén 

A tanuló  

 – képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

 – értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 

 

 – tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 

 – ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, 
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 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

 

 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) 
segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben, 

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,  

 – alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést, 

 – képes pontosan számolni fejben százas számkörben,  

 – biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

 – képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazására, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 

 – tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal  

 – képes a műveletek ellenőrzésére, 

 – szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 

 – ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

 

 – képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére, 

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

 – meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

 

 – ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.  

 – képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 

 – egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

 – egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget,   

 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 

 – felismeri a kockát, téglatestet,  

 – képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria 
előállítására, 

 – tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 

 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

 

 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a táblázat adatait, 

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 
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 – valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 
fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

 – ismer egy rajzoló programot, egyszerű ábrákat elkészít, színez, 

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 
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4. évfolyam 

Időkeret: 144 óra/év (4 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

Az összefoglalás, 

ellenőrzés  

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 
kombinatorika, gráfok 

2+ folyamatos -   - 

1. Számelmélet, algebra 59+8 11+8 5+2 

2. Függvények, az analízis elemei 13  2+1 

3. Geometria, mérések 17+8 +1 2+1 

4. Statisztika, valószínűség 4 - - 

Összesen 95+16 11+9 9+4 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret: (2+ folyamatos)  

Fejlesztési célok: 

 – Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 – Halmazszemlélet fejlesztése. 

 – Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a gondolatok kifejezése, ezek megértése. 

 – Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 
halmazba rendezése konkrét 
elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 
tulajdonságainak felismerése, 
megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 
számlálásban, számolásban 
gyűjtött adatok, elemek halmazba 
rendezése. A logikai „és”, „vagy” 
szavak használata állítások 
megfogalmazásában. 
Összehasonlítás, következtetés, 
absztrahálás. 

Környezetismeret: élőlények 
csoportosítása megadott 
szempontok szerint.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

Alaphalmaz és részhalmaz 
fogalma. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 
két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 
tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 
kiegészítése adott szempont 
szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása, kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és irodalom: szavak 
jelentése, szövegkörnyezettől 
függő eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata a halmazba 
soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 
két szempont szerint. Interaktív 
tábla 

 

Néhány elem sorba rendezése, az 
összes eset megtalálása. 
próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 
fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 
sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba 
rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

Órakeret: (59+8) ( 11+8) ( 5+2) 

Fejlesztési célok: 

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

 – Számok nagyságrendje és helyi értéke.  

 – Számok helyes leírása, olvasása 10000-ig. 

 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

 – A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 

 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 – A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 

 – A szorzótábla biztos ismerete. 

Előzetes tudás 
Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C, D, M). 
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Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

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

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 
számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 10 000-es 
számkörben. 

Számok írása, olvasása 10 000-ig. 

Tájékozódás az adott számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: számok 
helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 
számegyenesen, számszomszédok, 
kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi érték 
szerint. 

Természetes számok nagyság szerinti 
összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a 
számegyenesen. 

Interaktív tábla 

 

Számítógépes, interaktív táblához 
kapcsolódó oktatóprogramok 
alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen. 
Interaktív tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, szorzat- 
és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 
való emlékezés. Tények közti 
kapcsolatok, viszonyok, összefüggések 
felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 
tapasztalati úton történő előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi életben 
(hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való ismerkedés 
tapasztalati úton a számegyenes, a 
hiány és a hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni helyzet 
fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának 
elmélyítése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 
hőmérséklet és mérése, 
Celsius-skála (fagypont 
alatti, fagypont feletti 
hőmérséklet). 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Matematikai oktató program 
használata. 

  

Számok tulajdonságai: oszthatóság 5-
tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 
szétválogatása az oszthatósági 
tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 
összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás legfeljebb 
háromjegyű, nullára végződő 
számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel, 
százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás három- és 
négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás és osztás egy-és 
kétjegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, a 
műveletek közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés igényének 
fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése; tudatos, 
célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos használata. 
A szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás szintű 
felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 
gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: kérdések, 
problémák, válaszok 
helyes megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 
használata. 

Interaktív tábla  

Összeg, különbség, szorzat, hányados 
becslése kerekített értékekkel.  

Jelek szerepe, használata. 

A becslés finomítása a tagok, 
tényezők, osztó, osztandó megfelelő 
kerekítésével. 

Magyar nyelv és 
irodalom: jelek szerepe, 
használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 
tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összeg és 
különbség, valamint szorzat és 
hányados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 
műveletek tárgyi megjelenítése. 
Interaktív tábla 

 

Zárójel használata; összeg és 
különbség szorzása, osztása. Műveleti 
sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 
sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 
emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 
műveleti sorrend bemutatására. 
Interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szimbólumok használata matematikai 
szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 
kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 
előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 
10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése szöveggel, 
törtszámmal. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis csoportos 
munka, csoportmunka), 
együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató program 
használata. Interaktív tábla 

Törtek előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 
előállításához. Interaktív tábla 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv készítése. 
Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 
számolással, következtetéssel. 
Ellenőrzés, az eredmény realitásának 
vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges nyelvi, 
logikai szerkezetek fokozatos 
megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 
ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 
írásban. 

Magyar nyelv és 
irodalom: az írott szöveg 
megértése, adatok 
keresése, információk 
kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Római számok írása, olvasása  

I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 
használatáról 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a 
lakóhely története; a 
római számok 
megfigyelése régi 
épületeken. 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb 
elektronikus szolgáltatások 
megismerése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és négyjegyű 
szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római szám. Alaki, helyi és 
valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret: (13)  (-)  (2+1) 

Fejlesztési célok: 

 – Matematikai modellek készítése.  

 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának felismerése. Adott szabályú sorozat folytatása. 

Összefüggések keresése az 
egyszerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 
megadott sorszámú elemének 
kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 
keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 
sorozat szabályának 
felismeréséhez, folytatásához. 
Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 
fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 
gondolkodási műveletek 
alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 
használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 
tartóssága.  

Vizuális kultúra: periodicitás 
felismerése sordíszekben, népi 
motívumokban. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Saját gondolatok 
megfogalmazása, mások 
gondolatmenetének 
végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 
táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 
táblázatba rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok keresése 
táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 
táblázatba rendezése, a 
folytatásra vonatkozó sejtések 
megfogalmazása. 

Az általánosításra való törekvés. A 
kifejezőkészség alakítása: világos, 
rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 
alapozása. 

Környezetismeret: adatok 
gyűjtése az állatvilágból (állati 
rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 
sporteredmények, mint adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 
felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: hőmérsékleti 
grafikonok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

Órakeret: (17+8) (1) (2+1)  

Fejlesztési célok: 

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás összevetése az 

elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

 – A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon.  

 – Esztétikai érzék fejlesztése.  

 – A körző és a vonalzó célszerű használata. 
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Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 
mértékegységek: cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t, másodperc,  
perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek 
között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök 
használata. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös helyzetének 
megfigyelése tapasztalati úton: 
metsző és párhuzamos 
egyenesek.  

A szakasz fogalmának 
előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és gyakorlat: 
hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 
felismerése. 

A téglalap és négyzet 
tulajdonságai: csúcsok száma, 
oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 
előállítása rajzolással szabadon 
vagy egy-két tulajdonság 
megadásával. 

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mozaikkép 
alkotása előre elkészített 
háromszögek, négyszögek 
felhasználásával. 

A képszerkesztő program néhány 
rajzeszközének ismerete, a 
funkciók azonosítása, gyakorlati 
alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák 
elkészítése.  

A rajzos dokumentum 
nyomtatása. 

A tanult síkidomok rajzolása 
képszerkesztő program 
segítségével. 

A feladat megoldásához 
szükséges, mások által 
összeépített alkalmazói környezet 
használata. Interaktív tábla 

 

A téglalap és a négyzet 
kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 
ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 
kerületszámítás a közvetlen 
környezetünkben (szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének 
mérése különféle egységekkel, 
területlefedéssel. 

Többféle megoldási mód 
keresése, az alternatív 
megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 
tapasztalatgyűjtés a mindennapi 
életből pl. szőnyegezés, burkolás 
a lakásban, kertben. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A területszámítás fogalmának 
előkészítése. 

A kör fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

A körző használata (játékos 
formák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, 
jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 
megjelenése művészeti 
alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 
előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 
létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 
válogatással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Geometriai dinamikus 
szerkesztőprogram használata 
interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 
műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában és 
környékén. Mozgássor 
megismétlése, mozgási memória 
fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű. 
rajzolóprogramok bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan. 

Környezetismeret: tájékozódás 
közvetlen környezetünkben. 
Égtájak ismeretének gyakorlati 
alkalmazása. 

Testek geometriai tulajdonságai, 
hálója. 

Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű. 
rajzolóprogramok bemutatása. 
Interaktív tábla 

Egyszerű problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan. 

Testek szétválogatása egy-két 
tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Térlátás fejlesztése az alakzatok 
különféle előállításával. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
dobozokból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a körülöttünk 
lévő mesterséges és természetes 
környezet formavilágának 
megfigyelése és rekonstrukciója. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sík- és térgeometriai 
megfigyelések elemzése, 
megfogalmazása a tanult 
matematikai szaknyelv 
segítségével.  

Téglatest és kocka jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, 
kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 
számbavétele. 

Összehasonlítás, azonosságok, 
különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros 
mozgáskoordinációk fejlesztése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
dobókocka, téglatest alakú doboz 
készítése. 

Készségfejlesztő 
oktatóprogramok, logikai játékok 
indítása, használata önállóan vagy 
segítséggel, belépés és szabályos 
kilépés a programból. 

Számítógépes játékok, egyszerű 
fejlesztő szoftverek 

megismertetése.  

Interaktív tábla 

 

A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
gyurma vagy kókuszgolyó 
készítése. 

Környezetismeret: gömb alakú 
gyümölcsök. 

Testnevelés és sport: labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 
mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a 
valóság tárgyairól, alakzatokról, 
dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 
felismerése, a különbségek 
észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép más 
nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: gyakorlati 
mérések közvetlen 
környezetünkben (tömeg-, 
hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, dobozok 
tömege. 

Az idő mérése: másodperc. Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 
folytonosan változó fogalmak, pl. 
előtte, utána, korábban, később 
megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványos egységekkel 
(másodperc, perc, óra, nap, hét, 
hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 
méréshez.  

 

Testnevelés és sport: időre futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: napirend, 
családi ünnepek, események 
ismétlődése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családban történtek 
elhelyezése az időben. 

Magyar nyelv és irodalom: 
változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, az időbeliség 
tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 
Mérés az egységek 
többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 
mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. 

A mértékegységek használata és 
átváltása szöveges és 
számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 
kifejezése gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 
kapcsolata, összefüggésük 
megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 
a családban. 

Fejlesztőprogram használata 
mértékegységek átváltásához. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
elkészíthető munkadarabok 
megtervezése mérés és 
modellezés segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
háztartásban használatos 
gyakorlati mérések (sütés-főzés 
hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, 
szög, háromszög, téglalap, négyzet, kerület, 
terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös 
alakzat, időpont, időtartam, kör, gömb, 
mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret: (4)    

Fejlesztési célok: 

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

 

A probléma-megoldó 
gondolkodás fejlesztése. 
Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 
rendezése, rögzítése, ábrázolása 
grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 
fogalomalkotás előkészítése. 

A képi grafikus információk 
feldolgozása, forráskezelés. 
Interaktív tábla 

Környezetismeret: meteorológiai 
adatok lejegyzése, ábrázolása. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számtani közép, átlag fogalmának 
bevezetése. 

Néhány szám számtani 
közepének értelmezése, az 
„átlag” fogalmának bevezetése, 
használata adatok együttesének 
jellemzésére. 

Környezetismeret: hőmérsékleti 
és csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen események. 

 

Próbálgatások, sejtések, 
indoklások, tippelések, tárgyi 
tevékenységek. Interaktív tábla 

A lehetséges és lehetetlen 
tapasztalati úton való 
értelmezése.  

A biztos és véletlen 
megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 
megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek 
végzésével, ábrázolása 
oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 
összevetése a sejtéssel, az eltérés 
megállapítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés.  

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 
jelenségek előfordulása és 
valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kifejezőkészség alakítása (világos, 

rövid megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.Átlag. Grafikon, 
oszlopdiagram. Gyakoriság. 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén 

A tanuló  

 – tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
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 – értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 

 

 – tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es 
számkörben, 

 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) 
segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel, 

 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 

 – alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,  

 – tud fejben számolni százas számkörben, 

 – biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

 – alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  

 – képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű számmal 
írásban, 

 – tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 

 – képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 
megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával, 

 – ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

 

 – felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

 – tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

 

 – képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek),  

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat végezni 
szomszédos mértékegységek között, 

 – képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

 – létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, felismerési, 
megnevezi jellemzőiket, 

 – ismeri a kör fogalmát, 

 – megértési a test és a síkidom közötti különbséget,  

 – felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 
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 – felismerési a gömböt, 

 – hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat, 

 – tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 

 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

 

 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak értelmezésére,  

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 

 – értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 
fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

 – ismer egy rajzoló programot; tud egyszerű ábrákat elkészíteni, színezni, 

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 
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Erkölcstan 1-4. évfolyam 
Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 
értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A 
multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, 
valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső 
szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki értelemben. Ez 
határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a 
szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a 
középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az 
erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és 
közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az 
ember döntései során támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan 
elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, 
hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló 
véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi 
kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, 
folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon 
befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről azonban csak 
akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, amelyeket a nagy többség 
mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az 
erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az 
egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető értékek és normák 
értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben ütköznek egymással, vagy 
sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az értékek és a normák megítélése minden 
korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a közösségeken belül – és sokszorosan így van ez 
napjainkban, amikor a környezet a korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok 
számára. A saját értékek keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és 
kulturálisan változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására 
is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az identitással 
áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. 
S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez 
kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy képessé tesszük 
gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az 
alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük 
azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett 
hibák kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. 
Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gondolkodás, valamint a tudatos 
cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a 
másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal 
való törődés, a szolidaritás képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen 
összetevője az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 
szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és 
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elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az érzelmi 
intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s 
amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tantárgy felépítése 
azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a 
magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az 
életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. 
Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag 
felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és 
tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más 
konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 
szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák 
tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, 
leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható tapasztalatokra, 
illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes módon egészíthetik ki 
az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai 
szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések 
befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó 
és útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodában és egyre táguló 
környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az 
első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen 
ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel 
vitatkozva kell megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 
sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő 
helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a pedagógus 
feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kapcsolatos ismeretek vagy 
egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek 
morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, 
valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé 
hangsúlyozni – különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben 
nem a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 
kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb 
erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek legfontosabb közös 
jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő tanulói részvétel. Az 
erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező 
alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és 
a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 
értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az 
olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi 
közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás 
nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősítése – szóban 
vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen 
típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az 
egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat 
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viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek 
értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

1–2. évfolyam 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A kisgyermek azonosul a 
szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó 
és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A 
gyermekek az óvodában megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek 
betartása révén tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. 
A gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és 
többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai identitásuk. Saját 
bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő 
szűkebb és tágabb környezet milyen képet alkot az ő csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a 
másoknak való segítségnyújtás képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves 
kortól kezdve jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 
függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve egész 
személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére kezdenek rögzülni a 
gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, 
és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé 
váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s ennek 
eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben átélt sikerek és 
kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd átformálódni a gyerekek 
önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas kultúra, valamint a szociális kompetencia 
fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás – 
szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az erkölcstanórákon is ráépülhet a 
szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája 
ebben az időszakban a tanulságok direkt módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken 
alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság 
és kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező 
gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó kulturális és képességbeli sokszínűséghez. 
Egyúttal azonban – a családi érték- és normarendszert kiindulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie 
támogatni a gyerekeket abban, hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és 
normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 
semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse 
tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, valamint a 
tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mértékben függ 
ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó tagjainak énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. Igazán tárgyak és 
események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. Hosszabb ideig képesek már 
szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint figyelmüket szándékosan a feladatra 
összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja 
uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az 
adott pillanatban jelen lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az 
életkornak leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek 
ugyanis 7–8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és szorongásaikat. 
Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra 
feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a 
valóság között. 
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Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. osztályos 
gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak mindenekelőtt állandóságra 
és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, 
hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az 
empátia és az érvelő vita képességének későbbi kialakulását. 

 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejlesztése.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit jelent a 
nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok 
magamról? Milyen voltam kisebb koromban? Miben változtam?  

 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e valakire a 
családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit nem szeretek, 
és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha 
szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz érzések? 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre?  

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljutni? 
Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért szeretem őket? 
Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek játszani és kivel? Mit szeretek 
csinálni és mit nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit jelent számomra az, ha valami NEHÉZ? Hogyan tudom kifejezni, 
szavakkal megfogalmazni, lerajzolni, eljátszani. Mit tehetek azért, 
hogy megváltozzon, hogy ne érezzem nehéznek? 

 

Vizuális kultúra: 

személyes élmények 
megjelentetése sík vagy plasztikus 
alkotásokban 

(fényképsorozat rólam lapbook 
vagy srapbook formában) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, beszédbátorság 
fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 
nyelvhasználat fejlesztése 

(érzelem játék készítése) 

 

 

 

 

 

 

(Elképzelem, lerajzolom, 
bábjátékban eljátszom, 
kívánságdobozba teszem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szituációs játékok. Bábjátékok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 12 

óra 
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Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képességének 
fejlesztése, mások elfogadásának segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Milyen 
kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle ismerőseink 
vannak? 

 

Mások másmilyenek 

Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek tőlem? Vajon 
milyennek látnak ők engem? (Milyennek látom én őket?) 

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba másokkal? 
Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és távolabbi 
ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a 
tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Hogyan 
szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van szükségem? 
Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik viselkednem 
különböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízhatok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képekkel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként fejezhetem ki 
elfogadható formában azt, ha nem szeretek valakit? Milyen jelek árulják 
el számomra, hogy milyen érzéseket vált ki másokból, amit mondok 
vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én megbántani 
másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor jobb, ha nem mutatjuk 
ki az érezéseinket? Miben más az, ha személyesen találkozunk valakivel, 
mint hogyha telefonon vagy interneten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a 
gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás mesék 
szereplőiről; mindennapi 
konfliktusok átélése dramatikus 
játékban; szöveges üzenetek 
érzelmi tartalmának megértése. 

A szituációnak megfelelő 
nyelvhasználat alkalmazása. 

Nem verbális jelzések 
tartalmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt esemény 
vizuális megjelenítése;  

a kép és a hang szerepének 
megfigyelése animációs 
mesékben; a közvetlen és 
közvetett kommunikáció közti 
különbségek felismerése. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, érzés, 
gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

 

Tematikai egység 
Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 18 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más módon élhetnek a 
gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvodás 
korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolában és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a 
családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan közeli 
családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt 
vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni 
egymást? Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsolatom? 
Mit jelent számunkra az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben 
különbözhet egyik család a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek ezek közül 
és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg ezeket? Mit 
szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És milyen 
számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi mindenben 
lehet más az életük, mint az enyém?  

Környezetismeret: az iskolai élet 
rendje. 

 

Vizuális kultúra: az 
internethasználat szabályai; 
videojátékokkal kapcsolatos 
élmények feldolgozása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
élet a családban; családi 
rendezvények, ünnepek, 
események; iskolai és 
osztályrendezvények. 

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, feladat, 
szabadidő. 

 

Tematikai egység 
Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények között élnek.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi 
lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha igen, részt 
szoktam-e venni ezekben? Mi a jó bennük? 

Iskolai szokásaink megismerése, ezek fontossága, közösség formálás 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Milyen más 
helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokonaim? Mi mindenben 
különböznek ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a világ más 
részein?  

Vizuális kultúra: környezetünk 
külső és belső terei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

Tematikai egység 
A környező világ Órakeret 

12+1 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 
borzasztóan messze?  

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és mi lesz a 
távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a dolgokról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében születnek 
a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

Környezetismeret: 
szobanövények és házi 
kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 
környezet elemeinek 
megjelenítése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
növényápolás, állatgondozás. 
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A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi mindent 
tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és hogyan harcolnak 
egymással a mesékben a jó és gonosz oldal hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna meg, ha 
hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a 
gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért is? 
Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni a 
gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk élő házi állatok? 
Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, amit nem szabad 
megtennünk?  

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket 
szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat védettnek? Én 
hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek 
megóvásához? 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 
mesék világa; alapvető erkölcsi-
esztétikai kategóriák (szép-
csúnya, jó-rossz, igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 
megjelenítése; különböző 
anyagok használata a kifejezés 
szándékával; képzeletbeli 
helyek, terek megjelenítése; 
meseszereplők megjelenítése 
különféle technikákkal. 

Helyi természetvédelem alatt 
álló értékeink megismerése, 
fotóalbum, lapbook, scrapbook, 
vetélkedő +1 óra 

Kulcsfogalmak/fogal
mak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett növény 
és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, 
képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 
tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa 
ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk 
lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy 
szóbeli eszközökkel kifejezze. 
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Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek 
sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

3–4. évfolyam 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős biológiai 
átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy figyelmüket irányítsák, terveket 
készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre 
neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a 
tanulási formákat pedig jól össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális 
fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső késztetése, ami a 
közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való részvétel gyakorlása révén jó 
kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már ráépülhet az 
alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – elsősorban hangfelvételek, képek 
és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép 
segítségével – az erkölcstan óra tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások témakörei még mindig 
jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére – immár 
kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik áttekintő, absztraháló, 
analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” 
lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből 
fakadó magányosság és feszültség feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, 
amelyek az erkölcstan órák egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-
mintázás még mindig sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 
gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az 
órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, 
mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami 
hosszabb távon a kulturált vita szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs minta követése, s 
egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia személyként tekintenek. Ez nem 
csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, 
viszont előtérbe hozza az órákon azokat a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a 
tündérmesékhez, hanem a tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban elsajátított normák, 
világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül kritikai érzékük is. Így ebben a 
szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák felvetésének, és az olyan jellegű értékelő 
beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi 
dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább képessé válnak a 
különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, ekkor már teremthetők számukra 
olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a várható következményeket mérlegelve, 
lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 
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Tematikai egység 
Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő 
példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg rajtam az 
iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? (Miben fejlődtem, miben változtam?) 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem szeretek 
magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

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

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, amikor 
önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? (Önismeret, önkrontroll, 
fejlődési napló) 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársaimnak? 
Miben és hogyan? 

 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 
rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők mit 
szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-e, hogy 
mindenki szeresse az embert? (Hogyan látom, hogyan ítélem meg a 
környezetemben lévő embereket? Akarok- e  változtatni valamiben?) 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc példaképeim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? (Milyen 
tulajdonságaimmal vagyok megelégedve, melyek azok, amelyeket elfogadok, s 
mi az amiben még fejlődnöm kell?) 

Környezetismeret: mitől 
látunk valakit szépnek; 
külső és belső 
tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 
művészetben; portré és 
karikatúra; emberi 
gesztusok értelmezése és 
kifejezése; 

a karakterábrázolás filmes 
eszközei; saját érzelmek 
felismerése és kifejezése 
mozgóképek és  

hanganyagok 
segítségével. 

(Titkos Napló vezetése) 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

jellemzés készítése 
emberekről; vélemények 
összevetése.  

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: önismeret. 
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Kulcsfogalmak/fog
almak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, 
szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 

Tematikai egység 
Közösségben és egyedül – a társaim és én  

 

Órakeret12 
óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 
osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok 
kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 
párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, hanglejtéssel? 
Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a másik mondani akar? 
Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan megértse, 
amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 
beszélgetések között? 

 

Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom megosztani 
örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a titkaimat? Kit nevezhetek a 
barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy igazi barát? Mi mindent tennék 
meg a barátomért? Mit tegyek, ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem 
értek egyet? (Nem baj, ha nem értek egyet valakivel vagy valamivel. Ezt is ki 
lehet és ki is kell fejezni, a fő szabály, hogy mindig tisztelettel forduljak a másik 
felé.) 

 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan alakulnak ki 
ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után kibékülni? 
Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 

(Jó, rossz és még elfogadható különbségek. Kinek a nézőpontja?) 

Környezetismeret: 

az emberi kommunikáció; 
beszéd, testbeszéd, 
arckifejezés, gesztusok; 
barátság; kommunikáció 
a barátok között. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: figyelem a 
beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: 
médiaszövegek 
értelmezése és 
létrehozása; a közvetlen 
és az online 
kommunikáció 
összehasonlítása. 
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Elfogadva és elutasítva 

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

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet az, ha 
valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek ennek? Mit tegyek, ha 
valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, 
bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, kirekesztés, 
tisztelet. 

 

Tematikai egység 
Az osztály és az iskola Órakeret 11 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és egyéb 
közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? 
Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan közösség, amelyikkel 
szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e 
valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a közös 
bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös szokásaink 
vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan 
tudjuk segíteni egymást? (Közösségi normák, szabályok, alkalmazkodás, 
elfogadás) 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 
helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, vagy magunk 
alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket 
a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a következménye annak, ha 

Környezetismeret: 
magatartásformák, 
szabályok, viselkedési 
normák különféle 
élethelyzetekben; 
együttélés a családban; 
baráti kapcsolatok, iskolai 
közösségek. 

 

Vizuális kultúra: figurális 
alkotások létrehozása a 
környezetben élő emberek 
megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 

iskolai és 
osztályrendezvények; a 
közösségért végzett 
munka.  
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megszegjük a szabályokat? Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes 
lenne megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát neveztek el róla? 
Milyen szokások és hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? Lehet-e 
közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabályszegés, 
büntetés, szabályalkotás, felelősség. 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 
Órakeret18 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a 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.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek 
kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek szokásainak és ünnepeinek 
bemutatása, elfogadásuk természetességének megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturális 
hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra ugyanolyan fontosak, 
mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen nyelven 
beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak a szomszédaink? 
Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, amelyen mi 
beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más nyelven beszél 
körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése érdekében, ha nem érjük 
egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más anyanyelvű vagy 
nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

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

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

 

Környezetismeret: jeles 
napok, ünnepek, helyi 
hagyományok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
ítéletek megfogalmazása, 
érvelés, vitakészség; 
mások véleményének 
megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 
életben; különböző 
kultúrák tárgyi világával 
való ismerkedés; 
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Ünnepek 

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

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

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben különböznek 
ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

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

a viselkedés szabályai az 
online közösségekben; 
kommunikációs szokások.  

 

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és állami ünnep, 
vallási ünnep. 

 

 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 
Órakeret6+

1 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt értékeinek 
megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 

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

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak ezek 
jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a múzeumfalvakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink 
és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi tárgyakat őrzött meg a 
családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Környezetismeret: települési 
típusok; lakóhelyünk, 
hazánk fő nevezetességei; a 
lakóhely története és 
természeti környezete; 
nemzeti park, tájvédelmi 
körzet; háztartási eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, 
helyszínek megjelenítése 
személyes élmények 
alapján; a környezetben 
észlelhető változások 
megfigyelése és 
megjelenítése; terekhez 
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Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? 
Lehetne esetleg más is a sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit lehet az 
összes ember közös kincsének tekinteni a mai világban? Melyek a világ 
legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? Vajon miért fontos ezek 
védelme és megőrzése?  

Hungarikumok + 1 óra 

kapcsolódó érzelmek, 
hangulatok azonosítása. 

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a technika 
vívmányainak mindennapi 
használata.  

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, múzeum, 
világörökség. 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Órakeret8 

óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezésről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak 
jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a világ megismerésének 
módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 

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

Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok keletkezését 
különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a Bibliában a világ 
teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halálról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutatjuk a 
titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva tudhatok meg 
dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról? Mi az, amiről képes 
vagyok személyes tapasztalatokat szerezni? Létezhet-e olyan dolog a 
világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?  

 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e 
találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem léteznek 
a világban? 

Környezetismeret: születés 
és halál; a Föld alakjára 
vonatkozó mítoszok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
fantáziajátékok, elképzelt 
helyezetek megjelenítése; 
ismerkedés különböző 
információhordozókkal; 
információk keresése és 
kezelése; műélvezet, a 
beleélés megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 
szereplők megjelenítése; 
képzeletbeli utazás 
megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/fog
almak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet.  
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be 
tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és 
ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív 
módon feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik 
is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő 
kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 
szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan 
érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 
nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  
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Környezetismeret 1-4. évfolyam 
A környezetismeret tantárgy a Természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető tantárgya, mely 

az alsó tagozat 1–2. évfolyamán jelenik meg a szabadon felhasználható órakeret terhére.  

A tantárgy a 3–4. évfolyamon már épít az 1–2. osztályos olvasás, valamint a technológia és a matematika 

tantárgy keretein belül történő fejlesztésre. 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, valamint 

kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, valamint saját testük 

megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések meglátására. 

A tanulók a természettudományos ismeretszerzés és -feldolgozás módszereire épülő tevékenységek révén, 

cselekvő úton szereznek tapasztalatokat, aktívan vesznek részt a fejlesztés folyamatában. A megismerési 

módszerek (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés és kísérlet) elsajátításán és 

alkalmazásán keresztül fejlődnek azon alapvető képességeik (megfigyelő, leíró, azonosító, 

megkülönböztető képesség, mérési technika, kísérletezéshez szükséges képességek), melyek a 

természettudományos megismeréshez szükségesek, valamint kialakulnak az ezekhez nélkülözhetetlen 

alapvető szokásaik is.  

Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan természettudományos 

tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket körülvevő természeti, társadalmi 

és gazdasági környezetben, valamint képessé teszi őket arra, hogy környezetükkel harmonikusan együtt 

éljenek. A tantárgy tanulása során tehát erősíthető a környezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás.  

Alapvető fontossággal jelenik meg a tantárgy céljai között az egészség megőrzése és az egészséges életvitel 

összetevői közötti összefüggés felismerése, az egészséges életmód szokásainak alakítása, valamint az 

egészséget károsító hatások tudatos kerülésére való nevelés. 

A tantárgy céljaiból következik, hogy szükségszerűen szervesen kötődik a hétköznapi élethez, s így erősen 

gyakorlatorientált. Nem ismereteket tanít meg a gyermekek számára, hanem a gyermekek saját 

tevékenységeinek tapasztalatai által készíti elő a fogalomalkotást. 

A tevékenységek végzése során szerzett élmények biztosítják a megismerés és felfedezés örömét, ezáltal 

hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen a tanulók motivációja arra, hogy a természettudományok és 

a földrajz tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben megismerhessék, megérthessék. 

Eközben a tanulók a mindenki által elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség alapjainak 

birtokába jutnak.  

A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, csoportosítások 

végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának megvalósításával a tanuló aktív tanulási utat 

jár be, eközben fejlődnek megismerési képességei. Vizsgálatainak eredményeit összeveti hipotéziseivel, 

ezzel fejlődik problémamegoldó, valamint mérlegelő gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: 

tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrákat, grafikus szervezőket használ, készít. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait lejegyzi vagy 

szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan fejezze ki gondolatait. 

Eközben törekszik a természettudományos szaknyelv pontos használatára. A vizsgálatok végzésekor 

információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, mérés és kísérletezés során 

fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a grafikonokkal megadott információk megértésének 

képessége. 
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A digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő információkat gyűjt 

lehetőség szerint digitális forrásokból is és a számára elérhető gyermek-szakirodalomból, illetve 

tapasztalati úton szerzett ismeretei rögzítésére online feladatokat, alkalmazásokat használ, amennyiben 

erre lehetősége van. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ismeretszerző módszerek elsajátítása közben fejlődik a 

tanuló problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése ösztönzi őt, hogy kérdéseket 

tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, következtetéseket vonjon le. Mivel a képességfejlesztés 

az egyes témák komplex feldolgozása közben valósul meg, fejlődik rendszerszemlélete. Kezdeti 

perceptuális tanulása mellett képessé válik a verbális tanulásra. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő 

tapasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi tevékenységét. A 

gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A környezetismeret 

tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes elemeit. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása során végzett 

tevékenységekkel a tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. Megtanul a csoporton belül 

különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelősséget vállalni. 
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1–2. évfolyam 

A környezetismeret tantárgy a természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető tantárgya, mely az 

alsó tagozat 1–2. évfolyamán jelenik meg a szabadon felhasználható órakeret terhére.  

 

1. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az iskola 8 óra + 1 

Az iskolás gyerek 8 óra + 1 

Mi van a teremben? 8 óra + 1  

Hóban, szélben, napsütésben 8 óra + 1 

Tematikai egység: Az iskola (órakeret: 8+1) 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, 

csoportosítás, mérés). 

– A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

– A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a jelekből álló 

információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.  

– A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése az iskolai környezetben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Mi a különbség az óvoda és az iskola 
között?  

Hogyan tájékozódunk az iskola 
épületében? 

Az iskola legfontosabb helyiségei. 

Az iskolában található jelek, 
jelzések, piktogramok. 

 

Tájékozódás az iskola épületében. 

Tájékozódás vázlatrajz alapján. 
Természetes mértékek (lépés, arasz 
stb.) használata. 

Az iskola épületében és a környéken 
található jelek, jelzések értelmezése. 

 

Vizuális kultúra: színek, 
formák. 

 

Matematika: távolságok, 
nagyságrendek becslése, 
megnevezése, mérése. 
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Kikkel találkozunk az iskolában? 

Az iskolai dolgozók és foglalkozásuk. 

 

 

 

Hogyan öltözködünk az iskolában? 

Az iskolai élet rendje. 

 

 

 

 

Mi van az iskolában? 

A környezetünkben előforduló 
anyagok érzékelhető tulajdonságai. 

 

 

 

Milyen élőlények vannak a 
tanteremben, az iskolában, az iskola 
udvarán? 

Miért nem akar sok szülő házi 
kedvencet otthonra?  

A szobanövények és a házi 
kedvencek gondozása. 

 

 

 

 

 

Mi különbözteti meg az élőt az 
élettelentől? 

Életjelenségek, életfeltételek. 

 

 

Hogyan változik az időjárás a nap 
során? 

Az időjárást jelző piktogramok. 

Az iskolában dolgozók 
foglalkozásának összehasonlítása. 
Megszólításuk, köszönés, 
udvariassági formulák használata. 

 

Helyes viselkedés és megfelelő 
öltözködés az iskolában (tanórán, 
különböző szabadidős 
foglalkozásokon, szünetben). 

 

 

Az osztályterem, ahol szeretek lenni: 
az osztályteremben található 
tárgyak, bútorok megnevezése, 
jellemző tulajdonságaik 
összegyűjtése, csoportosításuk 
különböző szempontok szerint. 

 

A házi kedvencek, a házban és a ház 
körül élő állatok megnevezése, egy-
egy (az ember számára) jellemző 
tulajdonságának megnevezése.  

Egyszerű növényápolási munkák 
elvégzése (ültetés, öntözés, 
talajlazítás) és a hozzájuk tartozó 
néhány eszköz nevének 
megismerése, az eszközök 
használata. 

 

Élőlények és élettelen dolgok 
összehasonlítása, különbségek 
megfogalmazása. 

 

 

Az időjárás megfigyelése, az 
időjárásnak megfelelő öltözködés 
megtervezése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: helyes 
öltözködés. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

Tematikai egység: Az iskolás gyerek (órakeret: 8+1) 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felismerése, mintázatok keresése.  

– A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok rögzítése.  

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Mi a különbség az iskolás és az 
óvodás gyerek napirendje között?  

Mivel telnek a hétköznapok, a 
hétvégék és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és mennyit tanulunk? 

A napszakok, évszakok váltakozása. 
A napok és a hónapok. Napirend és 
napszakok. 

 

 

Mi a különbség felnőttek és 
gyerekek között? 

Az emberi test külső képe. Az ember 
főbb testrészei. 

 

 

Mit jelent a ritmus az iskolai 
tanulásban, a légzésben, és a 
költöző madarak életében? 

Testünk és életünk ritmusai. 

Ritmus a természetben. 

 

 

Mit, mikor, hogyan és mennyit 
együnk? 

Helyes fog- és testápolás. 

 

Napi- és hetirend tervezése, a 
megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás. A megvilágítás 
szerepének felismerése tanulás 
közben. 

Napok, napszakok, hónapok, 
évszakok megnevezése, 
sorrendezése időrend alapján.  

 

 

 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb 
testvér, szülő, illetve más felnőtt 
testméreteinek mérése, az adatok 
összehasonlítása, relációk 
megfogalmazása.  

 

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) 
megfigyelése az ember életében, a 
test működésében. Példák gyűjtése. 
A mozgás hatásának megfigyelése a 
pulzusra és a légzésszámra. 

 

A helyes táplálkozási és a higiénés 
szokások tudatosítása, alkalmazása 
a napi gyakorlatban. 

 

Az érzékszervek védelmét biztosító 
szabályok, helyes szokások 

Magyar nyelv és 
irodalom: mondókák, 
versek, dalok a 
testrészekkel 
kapcsolatban. 

 

Ének-zene: a ritmus 
szerepe a zenében. 

 

Matematika: az előtte, 
utána, korábban, később 
megértése, használata; 
folyamat mozzanatainak 
időbeli elrendezése; 
időrendkezelése. 
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Hogyan tájékozódunk a 
környezetben?  

Legfontosabb érzékszerveink és 
szerepük a környezet 
megismerésében. Védelmük 
fontossága és módjai.  

megismerése és gyakorlása, 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 

Tematikai egység: Mi van a teremben? (órakeret: 8+1) 

Előzetes tudás: 

– Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illetve az állandóság és változás 

szempontjából kapcsolat keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között.  

– A felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése.  

– Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Milyen tárgyak vesznek körül 
bennünket?  

Tárgyak (anyagok) tulajdonságai 
(átlátszóság, keménység, 
rugalmasság, érdesség-simaság, 
forma, szín). 

 

Hogyan függenek össze a tárgyak 
anyagi tulajdonságai a 
felhasználásuk módjával? 

 

Milyen anyagokból készültek a 
tanszereid? 

Természetes és mesterséges 
anyagok a környezetünkben 
található tárgyakban. 

 

A tanteremben található tárgyak 
csoportosítása különböző 
szempontok szerint (érzékszervekkel 
vizsgálható tulajdonságok, anyag, 
méret, felhasználás). 

 

Kapcsolat keresése az anyag 
tulajdonságai és felhasználása között 
egyszerű példák alapján  

 

 

Természetes és mesterséges 
anyagok megkülönböztetése a 
környezet tárgyaiban. 

 

 

. 

A környezetben lévő tárgyak 
csoportosítása aszerint, hogy 

Ének-zene: tűzzel 
kapcsolatos dalok. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: az anyagi 
tulajdonságokra 
használható jelzők, 
hasonlatok; mondókák, 
versek a tűzzel 
kapcsolatban.  
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Mely tárgyak jelentenek veszélyt tűz 
esetén? 

Éghető anyagok a környezetünkben. 

 

Mi szükséges a tűzgyújtáshoz? 

Az égés folyamata (égési feltételek, 
égéstermékek, éghető és éghetetlen 
anyagok). 

A gyufa használata. Irinyi János, mint 
a gyufa feltalálója. 

 

Hogyan lehet megelőzni a 
tűzeseteket? Mit lehet tenni tűz 
esetén? 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, 
eszközei.  

tűzveszélyes (gyúlékony), éghető 
vagy éghetetlen-e.  

 

 

Égés vizsgálatán keresztül az égés 
feltételeinek megállapítása.  

 

 

 

Kapcsolat keresése az égés feltételei 
és a tűzoltás módja között. 
Felkészülés vészhelyzetre. A 
fegyelmezett cselekvés 
fontosságának felismerése.  

A körültekintő munkavégzés 
fontosságának felismerése. A 
tűzoltók munkájának értékelése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás. 

Tematikai egység: Hóban, szélben, napsütésben (órakeret: 8+1) 

Előzetes tudás: 

– Melegítés, hűtés, párolgás.  

– Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok kapcsolatának 

felismertetése.  

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási 

szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése.  

– A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése a növények állapota és az 

állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. 

– Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Melyek a különböző évszakok 
időjárásának jellemző jegyei? 

Évszakok és jellemző időjárásuk. Az 
időjárás tényezői. 

Az időjárás évszakonkénti 
megfigyelése, elemeinek jelölése 
piktogramokkal. 

A víz halmazállapotai és a 
csapadékformák összekapcsolása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: öltözködés, 
időjárás, egészséges 
táplálkozás. 
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A Celsius-skála, hőmérséklet.  

A csapadék formái (eső, köd, hó). 

 

Hogyan határozza meg 
öltözködésünket az időjárás? 

Hogyan védjük testünket a hideg, a 
meleg, a szél és a csapadék ellen? 

Az évszaknak megfelelő helyes 
öltözködés.  

 

Hogyan viselkednek a növények és 
az állatok különböző időjárási 
körülmények között? 

Példák a növények 
fényviszonyokhoz, az állatok változó 
hőmérsékleti viszonyokhoz történő 
alkalmazkodására. 

 

Mi jellemzi táplálkozásunkat a 
különböző évszakokban?  

Az egészséges táplálkozás jellemzői 
a különböző évszakokban.  

Az élőlények energiaszükséglete és 
életmódja közötti kapcsolat. 

A folyadékfogyasztás szerepe. 

Időjárási napló készítése. 

 

 

A réteges öltözködés szerepének 
megértése. Öltözködési tanácsok 
adása időjárás-előrejelzés 
értelmezése alapján. 

 

 

 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt 
hatásának megfigyelése, konkrét 
példák gyűjtése. 

Napi és éves ritmus megfigyelése a 
növény- és állatvilágban, a 
tapasztalatok rögzítése rajzzal vagy 
írásban. 

 

Évszakokhoz kötődő étrendek 
összeállítása.  

Naponta többszöri zöldség és 
gyümölcs (évszaknak megfelelő, 
közelben termesztett) 
fogyasztásának tudatosítása. 

A nyári megnövekedett 
folyadékigény magyarázata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 
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2. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata 

Tematikai egység címe Órakeret 

Tájékozódás az iskolában és környékén 8+1 óra 

Anyagok körülöttünk 8+1 óra 

Mi kerül az asztalra? 8+1 óra 

Élőlények közösségei 8+1 óra 

Az éves óraszám 32+4=36 óra 

Tematikai egység: Tájékozódás az iskolában és környékén (8+1óra) 

Előzetes tudás  

– Természetes hosszmértékek és léptékek. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartás megalapozása, 

erősítése.  

– Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének 

felismertetése.  

– Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt.  

– Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit jelent az alaprajz, vázlatrajz, 
útvonalrajz kifejezés? Miért van 
ezekre szükség? 

Alaprajz, vázlatrajz, útvonalrajz. 

 

Miért nem pontos a mérés 
eredménye, ha alkalmi 
mértékegységet használunk? 

Hosszúságmérés, mértékegységek 
(m, dm, cm). 

Alaprajz készítése az 
osztályteremről, vázlat az iskoláról.  

Útvonalrajzok készítése a lakhely és 
az iskola között. Egy-egy konkrét 
példa összehasonlítása. 

 

Becslés és mérés alkalmazása. 

 

Az iskola elhelyezése a településen 
belül és annak térképén.  

Matematika: halmazok, 
rész-egész viszony, 
becslés. 

 

Vizuális kultúra: 
tájképek. 

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: fűtés, 
háztartási munkák, 
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Honnan tudod megmondani, hogy a 
településen belül hol van az iskolád? 

A fő világtájak megnevezése, 
elhelyezése. 

A földfelszín formakincsének elemei 
(hegy, völgy, domb, síkság, folyó, 
patak).  

 

Mitől működik az épület? 

Fűtőberendezések, világítás, 
szellőztetés, étkező-, raktár- és 
kiszolgálóhelyiségek szerepe az 
iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. 
Energiaforrások a háztartásban. 

A készülékek energiatakarékos 
üzemeltetésének módjai. 

 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

A helyi közlekedés. 

A közlekedés és az 
energiatakarékosság. 

 

 

Hogyan óvod az iskola épületét és 
berendezési tárgyait? Miért fontos 
ez? 

Az épületek karbantartásával, 
állagmegőrzésével kapcsolatos 
legfontosabb munkák az iskolában 
és otthon.  

A környék földfelszíni 
formakincseinek megnevezése.  

Egyszerű felszínformák, és felszíni 
vizek felismerése képen, modellen, 
valóságban. 

 

 

Az energiatakarékosság lehetséges 
megvalósítási módjainak keresése az 
iskolán belül. 

Alaprajz készítése a lakásról, 
szobáról. Az iskola és a háztartás 
összehasonlítása (léptékkülönbség 
felismerése). 

 

 

Előnyök és hátrányok mérlegelése 
annak mentén, érdemes-e az 
iskolába gépkocsival jönni. 

 

 

Az állagmegőrzés, takarítás, 
karbantartás és a felelős használat 
jelentőségének felismerése. 
Kapcsolat felismerése a használat 
intenzitása, a kopás, állagromlás és 
a karbantartási feladatok 
szükségessége, gyakorisága között.  

közlekedés, 
energiatakarékosság.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

Tematikai egység: Anyagok körülöttünk (8+1óra)  

Előzetes tudás: 

– Anyagok megismert tulajdonságai. 

Nevelési-fejlesztési célok: 
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– Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és 

űrmértékek használata.  

– A felépítés és működés kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása.  

– Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önthető-e a szén, a mák, a liszt? 
Csak a folyadékok önthetők? 

Az önthetőség nem jelenti 
önmagában azt, hogy egy anyag 
folyékony halmazállapotú. 

 

Halmazállapotok: a légnemű 
anyagok (gázok) kitöltik a 
rendelkezésre álló teret; a 
folyadékok térfogata változatlan, 
de felveszik az edény alakját; a 
szilárd anyagok megtartják 
formájukat. 

 

 

Környezetünk legkeményebb 
anyagai a kristályok: ilyenek a 
drágakövek, a gyémánt. 

 

 

 

 

 

 

Miért mérik kilóra a krumplit, 
dekára a mákot, literre a tejet? 

Térfogat- és tömegmérés, 
mértékegységek (deciliter, liter, 
dekagramm, kilogramm). 

 

 

 

 

 

Különböző köznapi anyagok 
összehasonlítása halmazállapotuk 
szerint. 

 

 

Köznapi folyadékok és szilárd anyagok 
tulajdonságainak vizsgálata 
tapintással, vizuálisan, szaglással, 
kézzel történő erőkifejtéssel stb.). A 
tapasztalatok megfogalmazása 
szóban. 

 

 

A környezetünkben előforduló 
kristályos anyagok csoportosítása 
(például: kvarc – az üveget karcolja, 
kalcit – az üveget nem karcolja és 
körömmel sem karcolható, gipsz – 
körömmel karcolható). Példák 
keresése kristályokra (ásványok). 

 

Annak magyarázata, miért 
praktikusabb a folyadékok térfogatát 
és a szilárd anyagok tömegét 
megadni. Tömeg- és űrmértékek 
leolvasása (élelmiszeripari 
termékekről, illetve 
mérőeszközökről), kapcsolat keresése 
a deciliter és liter, illetve a 
gramm/dekagramm, valamint a 
dekagramm/kilogramm között. 

 

Példák keresése a víz halmazállapot-
változásaira a háztartásban és a 
természetben.  

 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: a víz mint 
versek, mesék témája; 
hasonlatok, metaforák, 
szólásmondások a gőzzel, 
a vízzel és a jéggel 
kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra: a víz 
megjelenése különböző 
műalkotásokban. 
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Hogyan változik a víz 
halmazállapota hűtés és melegítés 
hatására? 

A víz halmazállapot-változásai 
(olvadás, fagyás, párolgás, 
lecsapódás), ezek kapcsolata a 
hőmérséklet változásával. 

 

Mi a különbség az oldódás és az 
olvadás között? 

Oldat. Vízben való oldhatóság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért tesznek a friss zúzódásra 
jeget? Miért esik jól nyáron a 
fagyi? Megrepesztheti-e a víz a 
sziklát? 

A melegítés és hűtés a 
mindennapokban. 

 

 

Különböző anyagok viselkedésének 
megfigyelése vízben. Oldatok készítése. 
Az anyagok csoportosítása vízben való 
oldhatóság szerint. A meleg és hideg 
vízben való oldódás összehasonlítása 
Tömeg- és térfogatmérés víz 
fagyasztása és olvadása során.  

 

Kapcsolat keresése a víz 
halmazállapot-változásai és köznapi 
alkalmazásai között (például hűtés 
jégkockával, melegítés gőzzel).  

Folyadékok és a levegő 
hőmérsékletének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés, oldódás. 

Tematikai egység: Mi kerül az asztalra? (8+1 óra) 

Előzetes tudás: 

– Napszakok, táplálkozás. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások 

kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok figyelembevételével.  

– Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése.  

– Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére.  

– Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. 
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Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért leszünk éhesek? 

Miért fontos a rendszeres 
étkezés? 

Az éhség, mint a szervezet 
jelzése: energiára, tápanyagra 
van szükségünk. 

A leggyakoribb élelmiszerek 
energiatartalma (alacsony, 
magas), a tápanyagok fajtái 
(fehérje, zsír, szénhidrát). 
Táplálékpiramis. 

A víz a legegészségesebb 
italunk, mely a szervezet 
számára nélkülözhetetlen. 

 

Milyen élelmiszerekből 
érdemes csak mértékkel 
fogyasztani? 

Az ideális testsúly 
jelentősége: elhízás, 
alultápláltság veszélyei, példa 
hiánybetegségre: a skorbut. 

Szent-Györgyi Albert úttörő 
szerepe a C-vitamin 
előállításában.  

 

Mit kell tenned, hogy fogaid 
egészségesek legyenek? 

Az étkezések típusai, a helyes 
táplálkozás, a terített asztal, 
az evőeszközök használata, a 
folyadékbevitel, a kézmosás 
és az ülve étkezés, az alapos 
rágás és az étkezés utáni 
fogmosás szerepe. 

 

Melyek a nyugodt étkezés 
körülményei? 

Az emésztéshez nyugalomra 
van szüksége a szervezetnek. 

 

 

 

 

Élelmiszerfajták csoportosítása 
energiatartalmuk (magas, alacsony), 
illetve tápanyagtartalmuk alapján.  

 

 

 

A napi táplálkozásra vonatkozó 
(változatosság és élelmiszercsoportok 
mennyisége) szabályok felfedezése.  

Példákon keresztül a helyes és helytelen 
étrend, az egészséges és egészségtelen 
ételek, italok felismerése, csoportosítása.  

 

 

A táplálkozás, az életmód és az ideális 
testsúly elérése/megtartása közötti 
kapcsolat felismerése.  

 

A vitaminok felfedezésével kapcsolatos 
történetek megismerése. 

 

 

 

Az étkezéssel kapcsolatos szokások 
gyűjtése, elemzése 

A helyes étkezési szokások megismerése, 
betartása, gyakorlása.  

Az étkezéssel kapcsolatos szokások 
(például nyugodt környezet, 
folyadékfogyasztás, levesek) biológiai 
hátterének felismerése. 

 

 

A rendszeres, nyugodt táplálkozás 
szerepének felismerése. 

Vizuális kultúra: 
csendéletek 
gyümölcsökkel, ételekkel. 

 

Ének-zene: az étkezéssel 
kapcsolatok dalok. 

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a főzés, illetve 
ételkészítés; az 
élelmiszerek, ételek 
tárolása; egészséges 
táplálkozás, étrend. 
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Mi az alapvető konyhai 
műveletek szerepe? 

Alapvető konyhai műveletek: 
aprítás, melegítés, hűtés, 
fagyasztás, szárítás, forralás.  

 

Mit kezdhetünk a maradék 
étellel? 

A konyhai higiénés szabályok. 
A maradék étellel kapcsolatos 
higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és 
következményei. 

 

Mit érdemes csomagolni egy 
egész napos kirándulásra? 

A gyorsétkezés előnyeinek és 
hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. 

 

 

 

Egy hagyományos helyi étel elkészítésén 
keresztül a főzési folyamat lépéseinek 
értelmezése 

 

 

 

Az ételek tárolásával kapcsolatos 
alapvető szabályok megismerése és 
betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, hogy 
mennyire romlandóak 

Az ételmérgezés tüneteinek felismerése, 
a veszélyeinek megértése. 

 

 

Javaslat készítése: mit vigyünk magunkkal 
hosszabb utazásra, rövidebb kirándulásra 
télen, nyáron stb. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési 
szabály. 

Tematikai egység: Élőlények közösségei (8+1óra) 

Előzetes tudás 

– Növény, állat. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életközösségek kapcsolatainak 

megismerése.  

– Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek.  

– A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása.  

– A természetvédelem jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Miért nevezzük a városi parkot 
mesterséges, az erdőt pedig 
természetes életközösségnek? 

 

Életközösség: mesterséges és 
természetes életközösség.  

Az élőlények alkalmazkodása az 
ember által alakított 
környezethez. 

 

 

 

 

 

Miféle kapcsolatok alakulhatnak 
ki az életközösség növényei és 
állatai között?  

Táplálkozási kölcsönhatások: 
ragadozás, növényevés, 
mindenevés. Összefüggés az 
élőlények energiaszükséglete és 
életmódja között. 

 

Élhetne-e róka a kertben? 
Tarthatnánk-e oroszlánt 
hobbiállatként? 

Életfeltételek, egyes állat- és 
növényfajok igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Egyed, csoport és életközösség 
megkülönböztetése konkrét esetekben.  

Egy, az iskola környezetében található 
jellegzetes életközösség megfigyelése, 
jellemzése.  

Természetes életközösség 
megfigyelése, állapotának leírása, a 
változások követése, bemutatása és 
megbeszélése. 

Mesterséges és természetes 
életközösség összehasonlítása 
(sokféleség, változatosság – mintázatok 
– alapján).  

 

Az életközösségek összetettségének 
felismerése. 

Az életközösség növényei és állatai 
közötti jellegzetes kapcsolatok 
felismerése. Állatok csoportosítása 
(ragadozó, növényevő, mindenevő). 

 

 

 

Annak magyarázata, miért bonyolult 
feladat az állatok megfelelő állatkerti 
tartása. Az élővilág sokféleségének 
tisztelete. 

A természetvédelem jelentőségének 
felismerése, az állat- és növénykertek 
munkájának értékelése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: versek egyes 
állatfajokkal 
kapcsolatban. 

 

Ének-zene: az állatok 
farsangja, dalok 
állatokkal 
kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: állatok 
és növények, 
életközösségek 
ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, 
táplálkozási kapcsolat. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 

A tanuló 

– képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni; 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 

– képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát; 

– tud tájékozódni az iskolában és környékén; 

– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli szokásaihoz; 
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– ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az időjáráshoz illő 

szokásokat; 

– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítására 

tulajdonságaik szerint; 

– felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; 

–  meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;  

– felismeri a halmazállapotokat; 

– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezésére; 

– képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

– igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatár 
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3–4. évfolyam 

A kisiskolás korú gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet felé. Erre az 

érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra a megismerés, felfedezés örömét, így formálhatjuk a 

gyerekek természethez való viszonyát, a természetről való gondolkodását.  

A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azoknak a képességeknek a 

fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és tágabb környezetük 

megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos ismeretszerzés alapvető 

módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek tanítására van szükség. A tanulási 

folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán keresztül a megismerési képességek fejlesztése a 

fő cél, az ismeretanyag pedig a célok elérését szolgáló eszköz. 

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, valamint a kísérletezés módszereit gyakorolva 

fejlődik a tanulók megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képessége, mérési technikája, valamint a 

kísérletezéshez szükséges képességeik. 

A megértéshez, fogalomalkotáshoz szükség van a célzott és folyamatos megfigyelésre. Fontos kiemelni, 

hogy a puszta érzékelés nem azonos a megfigyeléssel. A megfigyelés során az érzékelt jelenség lényeges 

jellemzőit kell kiemelni a lényegtelenek közül. 

A tanulók a leírás alkalmazásával szóban, rajzban, írásban rögzítik tapasztalataikat.  

Az összehasonlítás vezet el a lényeges jegyek kiemelésén túl az összefüggések meglátásához, az ugyanabba 

a fogalmi csoportba tartozó jellemzők megismeréséhez. Ha a tanulók felismerik az azonos és különböző 

tulajdonságokat, képessé válnak a megfigyelt jellemzők rendezésére, csoportosítására. 

Fontos az alapvető mennyiségi tulajdonságok megismerése, mérésük megbízható szinten történő 

elsajátítása, mert a mérés módszerét mindegyik természettudományos tantárgy alkalmazza. 

Egyszerű kísérletek végzésével készítjük elő a későbbi természettudományos kísérletezést, mely a 

legmagasabb szintű természettudományos megismerési módszer.  

Az ismeretszerző módszerek alkalmazása közben, tapasztalati úton kezdődik el a fogalmak kialakításának 

folyamata, de ez nem zárul le a 4. évfolyam végén, ekkorra még nem alakulnak ki kész fogalmak. 

A környezetismeret tantárgy tanítása a 3. évfolyamon kezdődik, és az olvasás, valamint a technológia 

tantárgyak kereteiben, az 1–2. évfolyamon megvalósult fejlesztésekre és tevékenységekre épül. A mérések 

metodikájának megtanítása a matematika tantárgyra, 2. osztályra helyeződik át. 

Az összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés a matematikai készségfejlesztést is segíti, a leírás 

módszerével fejleszthetők a kommunikációs képességek is. A környezetismeret-órán végzett 

tevékenységek többsége társak közötti kooperációt igényel.  
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3. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata 

Témakör neve Óraszám 

Megfigyelés, mérés  5 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai  4 

Tájékozódás az időben  8  

Tájékozódás a térben 6  

Életközösségek lakóhelyünk környezetében  8 

Testünk, egészségünk  4 

Ismétlés, értékelés 1 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

ÓRASZÁM: 5 óra  

A témakör feldolgozását a fejlesztési szakasz elejére javasolt tenni, hiszen az 1–2. évfolyamon a 

megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás és mérés módszereinek alkalmazása más tantárgyak keretében 

valósult meg. A témakör az eddigi tapasztalatok rendszerezése és bővítése közben a megismerési 

módszerek gyakorlásán keresztül a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan 

teszi lehetővé. A további témakörök megkívánják ezen módszerek alkalmazását. Az ismeretszerző 

módszerek végzése közben a tanulók tapasztalati úton szereznek ismereteket, de a fogalomalkotás nem 

zárul le, így nem alakulnak ki kész fogalmak, csupán azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigyeléseket 

végez; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, írásban 

rögzíti, megfogalmazza; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 
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– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 

eredményeit összehasonlítja; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;  

– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

– Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi minőség, 

összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

– Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi minőség, 

összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

– A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfigyelt 

jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

– Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásában, 

életmódjában 

– Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk szempontjai 

(például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy szárú – fás szárú, élőhely; 

állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; életmód: ragadozók – növényevők 

– mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok) 

– Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére használt 

alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány mérőeszközök, 

mértékegységek és használatuk 

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növények, állatok, 

ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

hőmérséklet, idő), mérésük 

– Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységekkel 

– Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 
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FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, halmazállapot, 

mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése algoritmus alapján (szín, 

alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang), a 

tapasztalatok rögzítése  

– Az élettelen anyagok azonos és különböző tulajdonságainak megfigyelése, csoportosításuk különböző 

szempontok szerint: érzékelhető tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk 

– Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigyelése, különös 

tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

– Az időjárási elemek megfigyelése 

– Az egyes halmazállapotok jellemzőinek megfigyelése, különböző hétköznapi anyagok csoportosítása 

halmazállapotuk szerint. Példák keresése a közvetlen környezetből (iskola, otthon) 

– A víz megjelenésének, tulajdonságainak megfigyelése a különböző halmazállapotokban. Példák 

keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 

– A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, termés). A növények 

részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

– A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

– Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testrészeinek felismerése, 

megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének megfigyelése az állat 

mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 

– A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

● növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 

● állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; élőhely: hobbiállatok, a házban 

és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok; életmód: ragadozók 

– növényevők – mindenevők 

– A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásainak 

megfigyelése tanulmányi séták során 

● növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizsgálata; 

nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

● állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal új fajok 

megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelésének, utódok 

mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű tulajdonságainak 

(hosszúság, magasság, szélesség) mérése  

– Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

– A víz térfogatának, hőmérsékletének mérése, az ezekhez szükséges eszközök, mértékegységek 
(deciliter, liter, Celsius-fok) megismerése 

– A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének mérése. 
Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz készítése 

– A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 

 

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

ÓRASZÁM: 4 óra 
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A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehetővé. A 
javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör 
megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész 
fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;  

– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok eredményét 

összeveti hipotézisével;  

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató 

mozgás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, 

lecsapódás. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, 

nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

– A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

– A víz körforgása a természetben 

– Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás, mozgás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése (jég, víz, gőz). A 

gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton történő ismeretszerzés (vízforralás 

után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát lecsapatjuk) 
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– A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, párolgás, 

lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelése. Ok-okozati 

összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi jelenségek között 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 

– A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a már ismert 

fizikai változások megfigyelése 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák keresése 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

ÓRASZÁM: 8 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 

tanítási órákra vonatkozik. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok 

tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának 

megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggéseket; 

– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, ismeri ezek 

időtartamát, relációit;  

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, emberi élet 

szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból 

következtetéseket von le; 

– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus jellegét; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egyszerű 

kísérleteket végez; 

– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

– Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok váltakozására, 

jellemzőikre 
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– Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban vagy 

táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

– A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

– Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

– A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszonyuk 

– Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

– Napirend készítése  

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, ciklikus 

jelenségek a környezetben (például víz körforgása)  

– Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

– A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

– A csírázás és a növekedés külső feltételei 

– Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 

FOGALMAK 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, napszak, 

szaporodás, fejlődés  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Napszakok, évszakok váltakozása, jellemzői, valamint a Föld mozgásai és a napszakok, évszakok 

változásai közötti összefüggések megfigyelése 

– Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, hőmérsékletének 

mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése  

– Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása időjárás-

előrejelzés értelmezése alapján 

– Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása)  

– Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

– Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

– A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés) 

– Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

– Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 

– Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, kalendárium, 

jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és hetirend tervezése 

– Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

– Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek becslése, mérése, az 

adatok összehasonlítása, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 

ÓRASZÁM: 6 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

negyedik tanév vége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 
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– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az iskola 

környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket terepasztalon 

vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az égtájak 

azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítségével 

– A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a domborzati 

térképen 

– A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborzati térképen 

– A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, autóstérkép, 

turistatérkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és mellékvilágtájak 

helyzetének gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése térképen, az égtájak 

azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, vázlatrajz, térképvázlat és a térkép jellemzőinek megfigyelése, egy-egy konkrét példa 

összehasonlítása 

– Alaprajz készítése az osztályteremről, a tanulók otthonáról, szobájáról. Tájékozódási gyakorlatok 

alaprajz, vázlatrajz és térképvázlat alapján 

– Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén  

– A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, dombság, 

síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakítása. Jelölésük 

megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a 

lakóhelyen és annak környezetében 
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– A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 

– A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A jellemzőknek 

megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, 

példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

ÓRASZÁM: 8 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 

tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. Minden 

életközösség megismerését valós tapasztalatszerzési lehetőséghez – életközösségenként egy-egy 

tanulmányi sétához – szükséges kapcsolni. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész 

fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl. 

természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – zöldséges, 

gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez 

kapcsolódó kifejezéseket;  

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növények és 

állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhelyein, 

életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alapján csoportokba 

rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát; 

– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű kísérletek 

végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;  

– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. Felismeri a 

természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások vezetnek 

környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formákat ismer meg és 

gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskolakert kiépítésében, fenntartásában való 

részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben tartásában való részvétel, települési természet- és 

környezetvédelmi tevékenységben való részvétel); 

– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére irányulnak (pl. 

hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -felhasználás, tömegközlekedés, 

gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, energiatakarékosság). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Környezettudatos magatartás fejlesztése 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

– Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti igényei, 

alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, viselkedés) 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

– A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa – cserje, 

lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hüllők – halak; életmód: 

ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok, erdei – mezei – 

vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 

– Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok összeállítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek 

– Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, környezeti igény, 

alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellemzőinek megfigyelése, 

mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az életközösségek összehasonlítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a közeli parkba, 

látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek összehasonlítása, 

megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

– Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

– Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus alapján 

történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

– A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez való 

alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése (pl. csőr- és 

lábtípusok) 

– Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti jellegzetes 

kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

– Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). Az 

egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok összeállítása 

– Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása  

– Osztálykert kialakítása során az ember felelősségének, szerepének megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk  
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ÓRASZÁM: 4 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Az egészségtudatos életmód szokásainak 

kialakítása nem korlátozódhat csupán ennek a témakörnek a feldolgozására, hanem átfogóan kell 

megjelennie az iskolai nevelés egészében. Ez a témakör alapvetően a szomatikus neveléssel foglalkozik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egészséges testi 

és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van a 

környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit 

– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

– Az emberi test fő testrészei, szervei 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

– Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

– A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

– Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtartás, 

táplálkozás) alkalmazásuk a napi gyakorlatban 

– A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A helyes és 

helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfogyasztás szerepe. A helyes 

étkezési szokások 

– A megfelelő öltözködés 

– A személyes higiéné 

– A rendszeres testmozgás 

– Aktív és passzív pihenés 

– A lelki egészség 

– A leggyakoribb betegségtünetek  

– Balesetek, megelőzésük 

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvédelem, 

egészségvédő szokások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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– Az ember testrészeivel való megismerkedés mondóka segítségével, elmutogatásuk saját vagy 

osztálytárs testén  

– Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető tulajdonságok 

megfigyelésének gyakorlása (szem – látás: szín, alak, nagyság, felületi minőség; bőr – tapintás: alak, 

nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet; nyelv – ízlelés: íz; orr – szaglás: 

szag; fül – hallás: hang) 

– Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása és 

alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapasztalat szerzése az 

érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

– A legfontosabb szervek szerepének megfigyelése, beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. 

A testmozgás jelentőségének megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a 

légzésszámra (méréssel) 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolában való helyes 

viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabadidős foglalkozáson, 

szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólítások, köszönés, 

udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes öltözködési szokások szerepének 

megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy évszakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján 

– Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

– A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, rögzítése a 

füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  

– Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz kapcsolódó napi 

étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

– A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes és rendszeres 

testápolási szokások gyakorlása 

– Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

– Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék során) 

– Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztönzése 

szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtünetek (pl. láz, 

hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét példákon, szituációkon 

keresztül.  

– A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés fontosságáról.  

 4. évfolyam 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata, illeszkedés a Nat témaköreihez 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Megfigyelés, mérés   5 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai  4 

Tájékozódás az időben 2 

Tájékozódás a térben 2 
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Hazánk, Magyarország  6 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében   12 

Testünk, egészségünk 4 

Ismétlés, értékelés 1 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

ÓRASZÁM: 5 óra  

A témakör az eddigi tapasztalatok rendszerezése és bővítése közben a megismerési módszerek gyakorlásán 

keresztül a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehetővé. A további 

témakörök megkívánják ezen módszerek alkalmazását. Az ismeretszerző módszerek végzése közben a 

tanulók tapasztalati úton szereznek ismereteket, de a fogalomalkotás nem zárul le, így nem alakulnak ki 

kész fogalmak, csupán azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigyeléseket 

végez; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, írásban 

rögzíti, megfogalmazza; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 

– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 

eredményeit összehasonlítja; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;  

–  a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

– Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

– Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi minőség, 

összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

– A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfigyelt 

jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

– Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásában, 

életmódjában 

– Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk szempontjai 

(például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy szárú – fás szárú, élőhely; 

állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; életmód: ragadozók – növényevők 

– mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok) 

– Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére használt 

alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány mérőeszközök, 

mértékegységek és használatuk 

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növények, állatok, 

ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

hőmérséklet, idő), mérésük 

– Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységekkel 

– Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 

FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, halmazállapot, 

mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigyelése, különös 

tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

– Az időjárási elemek megfigyelése 

– A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, termés). A növények 

részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

–  A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

– Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testrészeinek felismerése, 

megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének megfigyelése az állat 

mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 

– A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

● növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 
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● állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; élőhely: hobbiállatok, a házban 

és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok; életmód: ragadozók 

– növényevők – mindenevők 

– A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásainak 

megfigyelése tanulmányi séták során 

● növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizsgálata; 

nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

● állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal új fajok 

megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelésének, utódok 

mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű tulajdonságainak 

(hosszúság, magasság, szélesség) mérése  

– Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

– A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének mérése. 
Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz készítése 

– Az ember testhőmérsékletének mérése 
– A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 

 

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehetővé. A 
javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A tevékenységek végzése 
közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;  

– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok eredményét 

összeveti hipotézisével;  

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató 

mozgás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált éghető 

és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 
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– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, 

nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

– Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

– Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 

– Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos vészhelyzetek 

kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 

FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; mozgás, ütközés, égés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Ok-okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi jelenségek 

között 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 

– Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünkből vett 

vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák keresése 

– Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások megfigyelése 

– Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás megfigyelése, az égés 

feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és csoportosítása. Égéssel 

kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megismerése. A tűz és az égés szerepére 

példák keresése az ember életében 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

ÓRASZÁM: 2 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére, a 3. évfolyamra épül. A javasolt óraszám nem tanítási 

órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek 

végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának 

megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggéseket; 
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– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, ismeri ezek 

időtartamát, relációit;  

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, emberi élet 

szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból 

következtetéseket von le; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egyszerű 

kísérleteket végez; 

– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

– Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban vagy 

táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

– A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

– Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

– A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszonyuk 

– Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

– Napirend készítése  

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, ciklikus 

jelenségek a környezetben (például víz körforgása)  

– Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

– A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

– A csírázás és a növekedés külső feltételei 

– Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 

FOGALMAK 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, naptár, hónap, nap, napszak, szaporodás, fejlődés  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, hőmérsékletének 

mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése  

– Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása időjárás-

előrejelzés értelmezése alapján 

– Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása)  

– Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

– Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

– A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés) 

– Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

– Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 
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– Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, kalendárium, 

jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és hetirend tervezése 

– Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

– Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek becslése, mérése, az 

adatok összehasonlítása, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 

ÓRASZÁM: 2 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére és a 3. évfolyamra épül. A teljes témakör 

megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. felismeri lakóhelyének 

jellegzetes felszínformáit; 

– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az égtájak 

azonosítása a közvetlen környezetben 

– Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítségével 

– A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a domborzati 

térképen 

– A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborzati térképen 

– A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, autóstérkép, 

turistatérkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
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– Iránytű használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és mellékvilágtájak helyzetének 

gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése térképen, az égtájak azonosítása a 

közvetlen környezetben 

– A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, dombság, 

síkság). Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, 

valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

– A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A jellemzőknek 

megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, 

példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország 

 ÓRASZÁM: 6 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad meg 

viszonyítással; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegység, domb, 

dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit; 

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, Pest megyét, megyeszékhelyét, 

környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja a térképen is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– Magyarország helyzete, államhatárok, szomszédos országaink 

– Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, vizek. 

Irányok, távolságok a térképen 

– Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik 

– Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: megyék, saját lakóhely megyéje, megyeszékhelye, 

települések, saját település és a főváros helye hazánk térképén  
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– Fővárosunk, Budapest: híres épületek, főbb nevezetességek, hidak, közlekedés 
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térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszékhely, település, főváros 

(kerület) 
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Térképészeti gyakorlatok: 

– Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-térkép segítségével (Föld bolygó, 

Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence) 

– Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megfigyelése, megnevezése 

– Magyarország államhatárainak, szomszédos országainak megkeresése, megnevezése domborzati, 

illetve közigazgatási térképen 

– Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen  

– Irányok, távolságok, magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképéről  

– Magyarország nagy tájegységeinek felismerése, megkeresése Magyarország domborzati térképén 

– Magyarország megyéinek, ezen belül a tanulók Pest megyének, valamint Budapest megkeresése 

Magyarország közigazgatási térképén 

– Lakóhelyhez közeli települések keresése, megnevezése térkép segítségével 

– Fővárosunk néhány jellegzetes nevezetességének, épületeinek, hídjainak, közlekedésének 

megismerése tanulmányi kirándulás alkalmával, vagy képeken, multimédián keresztül 

– Az V. kerület, vagy Budapest kulturális és természeti értékeinek bemutatása tablón vagy bemutató 

formájában 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

ÓRASZÁM: 12 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 

tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. Minden 

életközösség megismerését valós tapasztalatszerzési lehetőséghez – életközösségenként egy-egy 

tanulmányi sétához – szükséges kapcsolni. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész 

fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri az életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl. természetes – 

mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – zöldséges, gyümölcsöskert 

esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez 

kapcsolódó kifejezéseket;  
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– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhelyein, 

életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alapján csoportokba 

rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát; 

– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű kísérletek 

végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;  

– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. Felismeri a 

természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások vezetnek 

környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formákat ismer meg és 

gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskolakert kiépítésében, fenntartásában való 

részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben tartásában való részvétel, települési természet- és 

környezetvédelmi tevékenységben való részvétel); 

– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére irányulnak (pl. 

hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -felhasználás, tömegközlekedés, 

gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, energiatakarékosság). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Környezettudatos magatartás fejlesztése 

– Az életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

– Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti igényei, 

alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, viselkedés) 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

– A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa – cserje, 

lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hüllők – halak; életmód: 

ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok, erdei – mezei – 

vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 

– Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok és azokból 

táplálékhálózatok összeállítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek 

– Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 
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természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, környezeti igény, 

alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhálózat 
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– Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

– Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus alapján 

történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

– A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez való 

alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése (pl. csőr- és 

lábtípusok) 

– Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti jellegzetes 

kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

– Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). Az 

egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok összeállítása 

– Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

– Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása  

– Osztálykert kialakítása során az ember felelősségének, szerepének megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk  

ÓRASZÁM: 4 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Az egészségtudatos életmód szokásainak 

kialakítása nem korlátozódhat csupán ennek a témakörnek a feldolgozására, hanem átfogóan kell 

megjelennie az iskolai nevelés egészében. Ez a témakör alapvetően a szomatikus neveléssel foglalkozik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egészséges testi 

és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van a 

környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét;  

– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének 

alapvető módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

– Az emberi test fő testrészei, szervei 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 
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– Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

– A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

– Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtartás, 

táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gyakorlatban 

– A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A helyes és 

helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfogyasztás szerepe. A helyes 

étkezési szokások 

– Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

– A megfelelő öltözködés 

– A személyes higiéné 

– A rendszeres testmozgás 

– Aktív és passzív pihenés 

– A lelki egészség 

– A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

– Balesetek, megelőzésük  
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szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvédelem, 

egészségvédő szokások 
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– A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszélése 

(keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrendszere), 

beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének megbeszélése. A 

mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolában való helyes 

viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabadidős foglalkozáson, 

szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólítások, köszönés, 

udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes öltözködési szokások szerepének 

megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy évszakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján 

– Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

– A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, rögzítése a 

füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  

– Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz kapcsolódó napi 

étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

– Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, mérése 

kockacukor segítségével 

– Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

– Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

– A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes és rendszeres 

testápolási szokások gyakorlása 

– Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

– Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék során) 
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– Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztönzése 

szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtünetek (pl. láz, 

hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét példákon, szituációkon 

keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a fertőző betegségek megelőzési 

módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés fontosságáról. 

A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játékkal 
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Technika és tervezés 1-4. évfolyam 
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 
ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és 
alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A 
tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. 
Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt 
rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja 
társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban 
végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő 
jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok – esetleg 
tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemutatható 
a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 
folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hétköznapokba.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos tantárgyak – 
környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult ismeretek 
szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, 
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és 
műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának 
lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az iskolai 
tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó igényességhez, 
az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 
cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, 
megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott életkorban 
biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 
tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés 
elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős 
szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak keretében 
elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában. 
Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, alapja 
pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhető tudás 
alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben használható és hasznos 
készségek kialakítását. 
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1–2. évfolyam 

Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése nem új 
feladat az iskolát kezdő tanulók számára. Az óvodai élet során naponta végeztek munka jellegű 
tevékenységeket, egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kézműves és óvodakerti 
tevékenységek terén. Minden óvodai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát követve 
bekapcsolódjanak, és örömmel vegyenek részt benne, megéljék a sikert, büszkék legyenek munkájukra, 
épüljön, erősödjön motivációs bázisuk.  

Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában erre a motivációs bázisra építve tervezhető a 
technika és tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az alkotótevékenységet, a munkát. 
Célszerűen játékba ágyazott minta és modellkövetés, tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy 
jellemezze a tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a környezeti 
tapasztalások során már kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek 
szervező ismeretei és eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. 

Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tanórákon végzett tudatos, 
tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a különböző anyagok megismerését, 
a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során 
keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezését. 

Az 1–2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Javasolt 
óraszám az 
1. 
évfolyamon 

Javasolt 
óraszám a 2. 
évfolyamon 

Anyagok a környezetünkben 8 4 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, 
szerelés 

30 15 15 

Otthon – család – életmód 14 7 7 

Jeles napok, ünnepek 10 5+1 5+1 

Közlekedés 6 3+1 3+1 

Összes óraszám: 68 36 36 

 

Témakör: Anyagok a környezetünkben 

Javasolt óraszám: 8 óra 

1. évfolyamon: 4 óra 

2. évfolyamon: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 
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– alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

Kézügyesség fejlesztése 

Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag, 
szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű termések 
válogatása, becslés, tervezés 

Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 

Magkép készítése  

Kavicsfestés 

Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal 

Témakör: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

Javasolt óraszám: 30 óra 

1. évfolyamon: 15 óra 

2. évfolyamon: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 
munkafolyamatokat; 

– egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

– alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 

– saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan 
értékeli; 

– értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 
eredményesebb munkavégzés érdekében; 
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– felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat 
annak állapotán; 

– rendet tart a környezetében; 

– törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

– szelektíven gyűjti a hulladékot; 

– rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 
képességgel; 

– otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 
ismeri megelőzésük módját; 

– takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

– tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

– az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

– társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

– felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

– ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

A kreativitás erősítése 

Együttműködés és véleményformálás támogatása 

Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

Önálló ismeretszerzés támogatása 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

A takarékosság iránti igény fejlesztése 

Környezettudatos magatartás támogatása 

Képlékeny anyagok tulajdonságai 

Tárgykészítés képlékeny anyagból 

A papír tulajdonságainak csoportosítása 

Papírmunkák: 

– hajtogatás, gyűrés, sodrás 

– tépés, nyírás 

– díszítés 

– bábkészítés 

A fa tulajdonságai, felhasználása 

Famunkák: 

– darabolás 

– csiszolás 

– hegyezés 

A fonalak csoportosítása, felhasználása 
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Fonalmunkák: 

– hurkolás 

– fonás 

– csomózás 

FOGALMAK 

természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés, mérés, 
sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 

Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, mintázás 

Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 

Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  

Mézeskalács-készítés 

Hagyományos mesterségek megismerése 

Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép 
készítése  

Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, ragasztással 

Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 

Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon használatával bábok, 
társasjáték, puzzle, kreatív játékok készítése 

Papírszövés 

Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 

A hurkapálca töréspróbája 

Marokkó készítése 

Kép készítése hurkapálcából 

Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

Kunyhó készítése fonással 

Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 

Mesterségek, műhelyek megismerése 

Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? Mire használják?  

Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármasfonás, körmönfonás, nemezelés, pomponkészítés 

Témakör: Otthon – család – életmód 

Javasolt óraszám: 14 óra 

1. évfolyamon: 7 óra 

2. évfolyamon: 7 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás 
során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása 
stb. 

– felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

– felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat 
annak állapotán; 

– otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 
ismeri megelőzésük módját; 

– takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

– rendet tart a környezetében; 

– törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

– szelektíven gyűjti a hulladékot; 

– ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

– ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet megismerése során 

A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

Ok-okozati összefüggések értelmezése 

Szokásrend kialakítása 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

A takarékosság iránti igény fejlesztése 

Környezettudatos magatartás támogatása 

Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

Az önismeret fejlesztése 

Lakásfajták csoportosítása 

Lakástervek készítése 

Lakásépítés építőelemekkel 

Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 

Lakberendezés 

Egészséges életmód 

Egészséges táplálkozás 

Étkezési szokások, terítés 

Személyi higiénia, tisztálkodás 

Öltözködési szabályok 

Háztartási balesetek 

Munkamegosztás 
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Napirend, házirend 

Takarékoskodás 

Környezetvédelem 

FOGALMAK 

lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia, 
testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munkamegosztás, 
időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem, hulladék, szelektív 
hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Beszámolók lakóhelyünkről 

Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, lakásfajták 

A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

Építőelemekkel házak építése 

Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 

Különleges építmények tervezése 

A szoba berendezése: bútorok készítése 

Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 

Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák csoportosítása 

Napirend készítése 

Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges életmód 

Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 

Egyszerű ételkészítés 

Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültetőkártya készítése 

Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó plakátok készítése 

Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, divatbemutató 

Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 

Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. Veszélyforrások: gyufa, gáz, 
elektromos áram balesetmentes használata 

Növények a lakásban: növényápolás 

Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

Témakör: Jeles napok, ünnepek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

1. évfolyamon: 5+1 óra 

2. évfolyamon: 5+1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 
munkafolyamatokat; 
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– alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

– felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

– ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Magyarságtudat erősítése 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása 

Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 

Tervek a családban 

Esztétikai érzék fejlesztése 

Közösen átélt élmények és érzések támogatása 

Mikulás 

Karácsony 

Farsang 

Március 15. 

Húsvét 

Anyák napja 

FOGALMAK 

jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, 
esztétika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: mikulás, karácsonyfa, kokárda, zászló 

Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak csomagolása 

Hímes tojás készítése 

Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 

Témakör: Közlekedés 

Javasolt óraszám: 6 óra 

1. évfolyamon: 3+1 óra 

2. évfolyamon: 3+1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 
viselkedési elvárásokat; 

– az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

– rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 
képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Saját felelősség felismerése a közlekedésben 

Szabálykövető magatartás kialakítása 
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Balesetmentes közlekedés támogatása 

Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 

Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése 

A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése 

A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása szimulációs és valós közlekedési helyzetekben 

FOGALMAK 

gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés, 
biztonságos járműhasználat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros közlekedés, 
úttesten való átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, közlekedési szituációs játék 

Jelzések, táblák megfigyelése 

Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 

Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése 

Tömegközlekedési eszközök megismerése 

Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 

3–4. évfolyam 

Az ember környezetéről, környezetátalakító tevékenységéről és felelősségének megismeréséről az első 
két évfolyamon tanári segítséggel szerzett információk birtokában a harmadik és negyedik évfolyamos 
tanulók már önálló ismeretszerzésre képesek. A munka jellegű tevékenységek sora az életkori 
sajátosságoknak megfelelően évről évre bővül, az eszközök és szerszámok használata egyre nagyobb 
biztonsággal történik.  

Munkájuk során fokozódik a tanulók önállósága, így már saját terv alapján dolgozva készítik el a 
munkadarabokat. Egyéni és csoportos munkában is jól szervezetten dolgoznak. Erősödik belső 
motivációjuk, megélik az alkotás örömét, büszkék munkáikra. Felfedezik és elismerik saját és mások 
kiemelkedő munkáit, ugyanakkor a hibák azonosítása után képesek a javító szándékú korrigálásra. 

A nevelés-oktatásközéppontjában az alkotótevékenység, a tapasztalati úton történő tanulás és a munka 
áll. Mindezt játékos tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás jellemzi. A tanulók rendszerszemléletének 
kialakulását elősegíti az évszakok körforgásának, a napirendnek, a néphagyományoknak, az ünnepeknek 
és a jeles napoknak a megismerése.  

Az életkori sajátosságok mentén kiemelt szempont a kézügyesség fejlesztése. A tanórákon végzett 
tudatos, tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a különféle anyagok, azok 
megmunkálhatóságának megismerését, megtapasztalását, a tervező és technológiai folyamatok 
alkalmazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezését. 

A 3–4. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám Óraszám a  

3. évfolyamon 

Óraszám a  

4. évfolyamon 

Anyagok a környezetünkben 8 4 4 
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Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, 
szerelés 

30 15 15 

Otthon – család – életmód 16 8 8 

Jeles napok, ünnepek 8 4+1 4+1 

Közlekedés 6 3+1 3+1 

Összes óraszám: 68 36 36 

 

Témakör: Anyagok a környezetünkben 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3. évfolyamon: 4 óra 

4. évfolyamon: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

– alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Véleményalkotás erősítése; 

A társakkal való közös tevékenység támogatása; 

Együttműködési készségek fejlesztése közös tevékenység során; 

Környezettudatos döntéshozatal elősegítése az anyaghasználat során; 

Építő jellegű párbeszéd alkalmazása; 

Kézügyesség fejlesztése; 

Anyagvizsgálat; 

Az anyagok tulajdonságai; 

Az anyagok felhasználási lehetőségei. 

FOGALMAK 

anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Természetes és mesterséges környezet megfigyelése; 

Különböző termések, természeti anyagok tapasztalati úton történő megismerése, felhasználása; 

Természetes és mesterséges anyagokból készült tárgyak gyűjtése, csoportosítása, környezettudatos 
felhasználásuk; 

Természetes és mesterséges anyagok közötti kapcsolat vizsgálata: nyersanyag-alapanyag-termék; 

A környezetátalakító tevékenységek csoportosítása. Az ember környezetalakító tevékenysége és ennek 
következményei; 
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A gyűjtött természetes anyagokból kép készítése; 

Különböző éghajlatú lakások készítése természetes és mesterséges anyagokból. 

Témakör: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

Javasolt óraszám: 30 óra 

3. évfolyamon: 15 óra 

4. évfolyamon: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 
munkafolyamatokat; 

egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 

saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli; 

értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredményesebb 
munkavégzés érdekében; 

felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 
állapotán; 

rendet tart a környezetében; 

törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

szelektíven gyűjti a hulladékot; 

rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 

otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 
megelőzésük módját; 

takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Önálló tervezés és kivitelezés támogatása 

A kreativitás erősítése 

Munkafolyamatok algoritmizálása 

Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése 

Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

A segítségnyújtás és kérés szabályainak értelmezése 
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Reális értékelési készség fejlesztése 

Fejlesztő hatású véleményformálás 

Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése 

Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése 

A takarékosság iránti igény fejlesztése 

Környezettudatos magatartás támogatása 

Anyagvizsgálatok felhasználhatósági szempontok alapján 

Tárgykészítés képlékeny anyagból 

A papír tulajdonságai, felhasználhatósága 

Papírmunkák: 

egyenesen, vonal mentén tép, hajtogat 

ollóval egyenesen és körív mentén nyír 

vastagabb anyagokat hajlítás előtt vonalzó mentén bekarcol 

A fa tulajdonságai, felhasználása 

Famunkák: 

darabolás 

csiszolás 

hegyezés 

A textilek csoportosítása, felhasználása 

Fonalmunkák: 

szövés szövőkereten vagy madzagszövőn 

cérnát tűbe fűz önállóan vagy tűbefűző segítségével 

gombvarrás 

előöltés 

díszítőöltés 

FOGALMAK 

anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, veszélyforrás, 
baleset, segítségnyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Anyagvizsgálatok végzése a felhasználhatóság szempontjából 

Mit miből készítünk, és miért? 

Figurák, apróbb használati tárgyak készítése képlékeny anyagokból 

A papír tulajdonságainak vizsgálata, funkciónak megfelelő alkalmazása 

Állatkert és virágos kert készítése hajtogatással 

Térbeli dekorációk papírból, papírcsíkból 

Ötletes képeslapok, meghívók tervezése, készítése 

Ajándék- és tároló dobozok készítése karcolással, hajlítással 
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Vár, papírház vagy manóház készítése kartonpapírból 

Modellek készítése alaklemez segítségével íves és egyenes nyírással 

A fa tulajdonságainak megismerése felhasználhatóság szempontjából 

Képkeret, kulcstartó, kisautó, poháralátét készítése darabolással, csiszolással, hegyezéssel 

A textilek csoportosítása felhasználásuk szerint 

Textilgyűjtemény készítése 

Öltésfajták megismerése: előöltés, díszítő öltések 

Használati tárgyak készítése megfelelő textilből kézi varrással: zsebkendő-, toll- vagy mobiltelefon-tartó 

Bábok, kabalafigurák, tűpárna készítése gombvarrással 

A szövés technikájának megismerése szövőkeret vagy madzagszövő segítségével 

Témakör: Otthon – család – életmód 

Javasolt óraszám: 16 óra 

3. évfolyamon: 8 óra 

4. évfolyamon: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 
munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.; 

felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 
állapotán; 

otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 
megelőzésük módját; 

takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

rendet tart a környezetében; 

törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

szelektíven gyűjti a hulladékot; 

ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A környezetátalakítás fontos szabályainak alkalmazása 

Az önállóság fokozása 

A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése 

A tevékenységek végzése közben egymás segítő támogatása 

A megszerzett munkatapasztalatok alkalmazása 

Az alkotás örömének átélése egyéni és csapatmunkában 

A munkamegosztás előnyeinek kihasználása 
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Reális értékelés kialakítása 

A tolerancia és az empátia fejlesztése 

Közösen alkotott szabályok betartása 

Jó szándékú véleményformálás támogatása 

Különböző kultúrák és a másság elfogadása 

Szokásrend kialakítása 

Házak, lakások, otthonok 

Modellkészítés 

Otthon a lakásban 

Otthonunk tárgyai 

Növényápolás 

Egészséges tápanyagok 

Változatos étkezés 

Terítés, tálalás 

Ételkészítés 

Egészséges életmód, napirend 

Öltözködés 

Takarékoskodás 

Munkamegosztás a családban 

Háztartási balesetek 

Környezetvédelem 

FOGALMAK 

ház, lakás, otthon, modell, tápanyagok, életmód, veszélyforrás, lakberendezés, baleset, munkamegosztás, 
időbeosztás, környezetvédelem, szemét, hulladék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Különböző típusú házak megfigyelése környezetünkben 

Lakópark készítése kisebb dobozokból 

Lakásmodell készítése építőjáték vagy szerelőkészlet segítségével 

Apróbb dobozok segítségével babaház berendezése 

A lakás tisztántartásához napi- és hetirend készítése, ezeknek a munkáknak az elosztása a családban 

A lakásban leggyakrabban található növények ápolásának megismerése 

Az egészséges tápanyagok megismerése, melynek alapján változatos étrend összeállítása 

Egyszerű ételek, italok készítése 

Ünnepi asztal terítése 

Szülinapi zsúr kellékeinek elkészítése 

A tisztálkodáshoz szükséges megfelelő kozmetikumok kiválasztása 

Alkalomhoz illő öltözet és az életkornak megfelelő divat követése 
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A háztartás gépeinek megismerése, ezek biztonságos használata 

Témakör: Jeles napok, ünnepek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3. évfolyamon: 4+1 óra 

4. évfolyamon: 4+1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 
munkafolyamatokat; 

alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az ünnepi szokások megőrzése 

Kulturált ünneplés 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése 

Nemzeti értékeink és hőseink iránti tisztelet erősítése 

Mikulás 

Karácsony 

Farsang 

Március 15. 

Húsvét 

Anyák napja 

FOGALMAK 

népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Esztétikus dekorációk tervezése és készítése népi, vallási, nemzeti és családi ünnepekre különböző 
anyagokból 

Ünnepekhez kapcsolódó egyszerű hagyományos ételek készítése 

A magyar népviselet és népszokások megismerése: memóriakártyák készítése 

Témakör: Közlekedés 

Javasolt óraszám: 6 óra 

3. évfolyamon: 3+1 óra 

4. évfolyamon: 3+1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 
viselkedési elvárásokat; 

– az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

– rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási 
képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tömegközlekedés során alkalmazott magatartás és szokások megszilárdítása 

A gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok megerősítése 

Közlekedési eszközök megismerése, környezettudatos használatuk 

A közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése és megelőzése 

Figyelem és elővigyázatosság fejlesztése 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívül 

Az úttest részei; útburkolati jelek 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken 

Közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normák 

FOGALMAK 

úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi közlekedés, biztonsági és 
udvariassági szabályok, térképismeret, útvonalterv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A közlekedési eszközök csoportosítása környezetvédelmi szempontból 

Társasjáték készítése a gyalogos és a kerékpáros közlekedési szabályokhoz kapcsolódóan 

Lakópark készítése úthálózattal, jelzőtáblákkal  
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Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális 

művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. A tantárgy 

így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalma 

közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a 

tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek 

és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra 

a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a 

vizuális nevelést. Ezek a részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, 

de a hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 

értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a 

játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált 

megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel 

való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való 

érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” 

intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek 

legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást 

minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel 

kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések 

pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt 

megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet 

iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett 

a térbeliség és a térbeli helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is 

meghatározó a téri-tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak 

világának, valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek 

megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egészségesen 

együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” életformát elfogadni és 

gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a 

kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és 

módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége 

az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás 

kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása 

bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, 

önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül 

valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló 

hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső 

igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

A vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti nevelés valójában 

művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem lehet célja, csupán eszköze 

a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a „művészképzés”.  
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A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a szöveges 

információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, 

hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együttes értelmezése napjainkban gyakoribb 

jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már 

ebben az iskolaszakaszban is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat 

és médiaértés.  

A médiatudatosság fejlesztése elsősorban a gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a 

médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában 

a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az 

élményre való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A 

folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, az egyéni élethelyzet és az addig 

összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek.  

Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák alapján beszél a 

média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A tanulási folyamat szabad 

beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik, aktív alkotó tevékenységre, 

kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az empátia és a kompromisszumkészség, 

ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 

1–4. évfolyam 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt 

szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális műveltség 

megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfelelő szinten 

– használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években mégsem ezek tudatosítása a 

tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új 

technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező 

ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további ösztönzése. 

Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített környezeti nevelés során a 

gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) felfedezésén és különböző építő-alkotó játékokon 

keresztül fejlődik környezetük megfelelő alakításának képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a 

kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és más 

tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés komplex, tantárgyakon átívelő jellegét 

hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a különböző művészeti ágak sajátos kifejező 

nyelvének megismerésére, a vizuálisan érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű szituációkba 

ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta alkotó lehetőségeket és 

– különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív alkotás kereteiben oldjuk meg. Az 

alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti 

alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, 

valós esztétikai értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra 

részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a „Tárgy- és 
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környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön túlsúlyba, a 3–4. 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „ Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait feldolgozó feladatok 

aránya. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megkerülhetetlen része. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban elkezdeni, 

reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a médiatudatosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgozásán keresztül a 

reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az élményfeldolgozás során a 

médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a médiatartalmak közötti tudatosabb 

választás igényének megalapozásához, illetve megerősítéséhez is.  

A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a médiaszövegek olvasási készségét 

mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a médiaszövegek mesterségesen előállított 

termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a 

valóság és fikció közötti különbségtétel képessége is fejlődik. 3-4. évfolyamon a médiaélmények 

feldolgozása, az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése, az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és azok filmes adaptációjának összehasonlításán, feldolgozásán keresztül 

kapcsolható össze az olvasás kultúra fejlesztésével. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám 

mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. 

Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt médiatartalmakra építeni, ez az 

élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét teremti meg. A gyerekek a megismert 

kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni 

kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e 

momentum az, amely ebben az iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait 

szorosan összeköti a vizuális kultúra tantárggyal.  

Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra 

kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, 

kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák 

azok a kreatív gyakorlatok, amelyek során az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes 

adaptációik összehasonlítására, feldolgozására kerül sor.  

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a 

médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti 

különbségek felismerését.  

Mivel a gyerekek ebben az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is használni kezdik, 

szükség van a virtuális terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első két évben elsősorban a 

videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az élményfeldolgozásra. 3–4. évfolyamon 

alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internet használatát segítő képesség- és 

készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges alapismeretek, 

viselkedési szabályok megismertetése. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiaismeret fejlesztési 

feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben játékos, alkotó, önálló 

vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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Az értékelés elvei és eszközei 

A vizuális kultúra órákon az értékelés legfőbb célja, hogy a tanulókat hozzásegítse a körülötte lévő világ 

jelenségeinek, művészeti alkotásainak mélyebb megértéséhez.  

Legyen képes ezeket munkáiban megjeleníteni és tartalmát szóban bemutatni. 

Figyelembe vesszük a gyerek egyéni képességeit, motiváltságát és értékelésünk akkor lesz fejlesztő 

jellegű, ha egyénre szabott. 

A munkafolyamat során fejlesztjük a gyerek önértékelését. Törekszünk arra, hogy a művészeti és 

vizuális közléseket helyesen értelmezi és kifejezéseiket, kifejező eszközeit helyesen használja. 

Cél a problémamegoldó képesség fejlesztése, mely az értékelésben úgy nyilvánul meg, hogy legyen 

képes a tanuló az egyéni feladatmegoldástól eljutni a projektmunkákban való együttműködésig. 

Legyen képes az információs csatornák közti tudatos választásra, s tudja megindokolni a döntését. 

Az értékelés lehetőségei 

 – Részvétel a tervezési folyamatban. 

 – A munkafolyamatok fázisainak betartására való igény. 

 – A munkához való hozzáállás, motiváltság. 

 – A fantázia, kreativitás megjelenése az egyéni munkákban. 

 – A tanult fogalmak pontos ismerete és alkalmazása- 

 – Tudatos tájékozottság a média világában. 

Óraterv 

 1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

Heti óraszám 2 2 2 1 

Éves óraszám 72 72 72 36 
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1. évfolyam 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 2 72 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
12+2 

2. Kifejezés és képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 
10 

3. Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
8 

4. A média társadalmi szerepe és használata 

Médiahasználati szokások 

Médiumok, médiaélmény, feldolgozás 

2 

5. A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 
3 

6. A média társadalmi szerepe és használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
1 

7. A média társadalmi szerepe és használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
1 

8. Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 
14+3 

9. Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
14+2 

Összes óraszám: 65+7=72 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret  

12+2 óra 
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Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások 

(látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját 

élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség 

fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 

megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. 

Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék 

fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok 

hangulatának visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése 

játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (pl. 

illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) 

megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a célzott 

élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, 

mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek 

játékos használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, 

hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) 

felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek (pl. 

tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) 

megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek 

figyelembevételével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, 

érzelmi tartalmának 

megértése. 

 

Dráma és tánc: 

egyensúly-, ritmus- és 

térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, 

ritmus szerint. 

 

Környezetismeret: 

Anyagok tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 
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Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Érzékelés, pont, vonal, folt, forma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. 

Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése 

a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. 

Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének 

megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 

karakterérzék fejlesztése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, versek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, 

bajkeverők, segítők), természetes környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) 

emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok szerint (pl. 

alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa).  

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: 

Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: 

Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 

 

Ének-zene: Cselekményes 

dalanyag, dramatizált 
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előadás. Ritmus, 

hangszín, hangmagasság, 

zene és zörej. 

 

Erkölcstan: Közösségek. 

A mesevilág szereplői. 

Mese és valóság. 

 

Matematika: Képi 

emlékezés, részletek 

felidézése. Nézőpontok. 

Mozgatás. Síkmetszetek 

képzeletben.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Illusztráció, festészet, szobrászat, fotó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. 

Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok 

olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. 

Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín 

megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a képalkotásban. 

Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a 

léptékváltás alapjai. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, land art 

szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból (pl. agyag, 

madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, falevél, víz) 

meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, útbaigazítás, védelem, 

figyelemfelkeltés). 

 

 

Matematika: tájékozódás 

térben, síkban, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok. 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek felismerése. 
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Jelek, jelzések. 

Természeti jelenségek, 

természetes anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Látvány, jelalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények feldolgozása, 

önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével. 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások megjelenítése szóban, 

vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: Mesék, 

narratív történetek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges és helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, ismertetése, 

megbeszélése. 

Erkölcstan: Önkifejezés és önbizalom 

erősítése, önálló gondolkodás, 

identitástudat fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, használata, 

kitalált történet önmagáról 

(jellemábrázolás), meseszereplők 

osztályozása: jó-rossz tulajdonságokkal 

való azonosulási képesség vizsgálata, 

önmagára vetítése. Önmaga megértése. 
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Környezetismeret: Az érzékszervek 

működésének megtapasztalása, 

szerepének, védelmének felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. Napirend, 

szabadidő, egészséges életmód. 

Dráma és tánc: kiscsoportos és páros 

rövid jelenetek kitalálása és 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, film. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az 

érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az 

érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 

alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek 

emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált valóság). 

Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény 

megfogalmazása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) 

alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) 

megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és 

hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. 

animációs meséken keresztül).  

 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) 

cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: A 

szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, meggyőződés 

kialakítása, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, csúnya, 

jó, rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése egy szálon 

futó történekben. 
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A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 

szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

 

 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok segítségével, adott 

vagy választott témáról. 

Erkölcstan: önmaga megértése, 

mesék kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők és 

tulajdonságaik (lent-fönt, jó-rossz). 

Környezetismeret: az érzékszervek 

működésének megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a tájékozódásban, az 

információszerzésben.  

Ének-zene: Emocionális érzékenység 

fejlesztése. A teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei jelenségekről. 

Dráma és tánc: mese főhősének 

kiválasztása és a választás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció 

eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós készség 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és 

testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott 

esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, 

szerepjátékkal. 

Magyar nyelv és irodalom: Szöveg 

értelmezése, nem verbális jelzések 

értelmezése, használata beszéd 

közben. 

Mese és valóság különbsége. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel. Az 

explicit információk, állítások 
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megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés. 

 

Környezetismeret: Nappal és 

éjszaka. A világ, ahol élünk. Föld és 

a csillagok. Élőlények, 

életközösségek. 

 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos vagy 

páros megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Esemény, képzelet, valóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes 

tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális 

terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 

lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Magyar nyelv és irodalom: Rövid 

hallott szöveg üzenetének 

megértése. Az olvasott 

szövegekkel összefüggésben az 

aktív szókincs gazdagítása. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó 
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Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) 

szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kártyajáték, 

bábozás).  

 

 

személyes élmények felidézése és 

megosztása.  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

A fantázia és képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Szabálykövető magatartás a 

közvetlen közlekedési 

környezetben. A közlekedés 

szabályainak értelmezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes világ 

ismeretségei.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Internet, honlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret  

14+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, 

térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (pl. utca, 

játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. iskola, 

transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) tudatos 

megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, hallás, tapintás, 

szaglás). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 
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Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol játszok”, „a 

hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, mesebeli szerszám) 

kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós 

történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés 

szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, 

bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos 

anyaghasználat érvényesül. 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: térkitöltő és 

térkihasználó gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

 

Matematika: Képzeletben 

történő mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Funkció, takarás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret  

14+2 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A 

tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és 

funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a 

munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, 

személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák 

megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek 

megismerése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, edény, 

bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása meghatározott 

mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly 

módon, hogy a tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon 

funkciójára. 

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai és 

épített rendszerek.  

Anyagismeret. 
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Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai eszköz, 

játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, szerszám) létrehozása 

meghatározott tulajdonos számára (pl. adott személyiség, foglalkozás, 

életkor, nemek szerint). 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népzene 

énekléssel, ritmikus 

mozgással, néptánccal. 

Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és 

képzelet. 

 

Matematika: objektumok 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tárgytervezés, díszítés, öltözékkiegészítő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredmény az 1. 

évfolyam  végén 

− Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

− A felszerelés önálló rendben tartása. 

− A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

− A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

− Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

− A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

− Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

− Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok 

kifejezése. 
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2. évfolyam 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 2 72 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

12 

2. Kifejezés és képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

14 

3. Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

10 

4. A média társadalmi szerepe és használata 

Médiahasználati szokások 

Médiumok, médiaélmény, feldolgozás 

2 

5. A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

1+1 

6. A média társadalmi szerepe és használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

3 

7. A média társadalmi szerepe és használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

3 

8. Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

10+3 

9. Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

10+3 

Összes óraszám: 65+7=72 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret  

12 óra 
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Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, 

hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját élmények 

feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 

mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz megválasztásával. 

Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, 

színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség 

fejlesztése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -

ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Magyar nyelv és irodalom: Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-, ritmus- és 

térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, tárgyak 

hangja, zörejek megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus szerint. 

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, szűkebb 

környezetem. 

 

Matematika: változás kiemelése, az 

időbeliség megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkifejezés , tónus, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, 

kompozíció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és 

kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés 

eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, 

képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének 

megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 

karakterérzék fejlesztése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia 

szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők), épített 

környezetének (vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) 

illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, 

képeskönyvként) emlékképek felidézésével, megfigyelések 

segítségével és a fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. 

háztartási gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges 

nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a 

fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás talált 

tárgyakból, azok átalakításával). 

 

A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány 

sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás 

létrehozásának érdekében (pl. más térben és időben, más 

szereplőkkel), különböző művészeti műfajokban (dráma, 

hang-zene, mozgás, vizuális: installáció, fotómanipuláció). 

Magyar nyelv és irodalom: Élmények, 

tartalmak felidézése. Szép könyvek. 

Dráma és tánc: Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

Környezetismeret: Mozgásjelenségek, 

kísérletek. Optika. 

Ének-zene: Cselekményes dalanyag, 

dramatizált előadás. Ritmus, hangszín, 

hangmagasság, zene és zörej. 

Erkölcstan: Közösségek. A mesevilág 

szereplői. Mese és valóság. 

 

Matematika: Képi emlékezés, részletek 

felidézése. Nézőpontok. Mozgatás. 

Síkmetszetek képzeletben.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Kompozíció, kiemelés, karakteres forma, műalkotás, reprodukció, idő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 

fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális 

szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség 

fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, 

vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 

képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek 

felismerése, a léptékváltás alapjai. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, 

szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos 

feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális 

társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat). 

Matematika: tájékozódás térben, 

síkban, a tájékozódást segítő 

viszonyok. 

Környezetismeret: A térkép 

legfontosabb elemeinek 

felismerése. Jelek, jelzések. 

Természeti jelenségek, 

természetes anyagok.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Modell, piktogram, embléma, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények feldolgozása, 

önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok beazonosítása, 

tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának 

fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kapcsolódó 

saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy önálló 

tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, rossz élmény) 

felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, 

bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

 

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). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

Erkölcstan: Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról (jellemábrázolás), 

meseszereplők osztályozása: 

jó-rossz tulajdonságokkal való 

azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára vetítése. 

Önmaga megértése. 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, szerepének, 

védelmének felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

Dráma és tánc: kiscsoportos és 

páros rövid jelenetek kitalálása 

és bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képregény, videojáték. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 

1+1 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az 

érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az 

érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 

alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek 

emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált 

valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját 

vélemény megfogalmazása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) 

azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.  

 

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, 

düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel 

(pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel, 

énekhanggal) kiegészítve.  

 

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Magyar nyelv és irodalom: A 

szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák (szép, 

csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése egy 

szálon futó történekben. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok segítségével, 

adott vagy választott témáról. 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék 

kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők és 

tulajdonságaik (lent-fönt, jó-

rossz. 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, szerepének, 

védelmének felismerése a 
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tájékozódásban, az 

információszerzésben.  

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése. A 

teljes figyelem kialakításának 

fejlesztése. Tapasztalat a zenei 

jelenségekről. 

Dráma és tánc: mese 

főhősének kiválasztása és a 

választás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állókép, mozgókép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció 

eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós készség 

fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, 

érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl. 

könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, videoklip, sms, 

emotikonok) alapján.  

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonosságok, 

eltérések mentén) a média által közvetített, megjelenített világokkal 

(pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, képregények, életkornak 

megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok 

alapján). A különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok, 

sportközvetítés, sorozatok, animációs filmek, filmek, reality műsorok) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg értelmezése, nem 

verbális jelzések értelmezése, 

használata beszéd közben. 

Mese és valóság különbsége. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az explicit 

információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Erkölcstan: másnak 

lenni/elfogadás, kirekesztés. 
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szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége (pl. irányított 

beszélgetés keretében). 

 

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény 

megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. 

Környezetismeret: Nappal és 

éjszaka. A világ, ahol élünk. 

Föld és a csillagok. Élőlények, 

életközösségek. 

Dráma és tánc: Történetek 

kitalálása és kiscsoportos vagy 

páros megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Elképzelt/kitalált történet, médium. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes 

tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális 

terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának 

segítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) 

szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kártyajáték, 

bábozás).  

 

A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 

feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással). 

 

A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosítása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Rövid hallott szöveg 

üzenetének megértése. Az 

olvasott szövegekkel 

összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények felidézése 

és megosztása.  

Egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; 

következtetések levonása. 

A fantázia és képzelet 

aktiválása a megismerés 

érdekében. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szabálykövető 

magatartás a közvetlen 
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közlekedési környezetben. A 

közlekedés szabályainak 

értelmezése. 

 

Erkölcstan: a számítógépes 

világ ismeretségei.  

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Chat, videojáték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret  

10+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, 

térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok 

változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (pl. 

utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. 

iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) 

tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, hallás, 

tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol játszok”, 

„a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, mesebeli 

szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós 

történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés 

szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, 

agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a 

környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, környezetünk. 

 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: térkitöltő és 

térkihasználó gyakorlatok, 

mozgástechnikák, tánctechnikák. 

 

Matematika: Képzeletben 

történő mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret  

10+3 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A 

tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és 

funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a 

munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, 

személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák 

megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek 

megismerése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, edény, 

bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása meghatározott 

mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, 

oly módon, hogy a tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon 

funkciójára. 

 

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai eszköz, 

játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, szerszám) létrehozása 

meghatározott tulajdonos számára (pl. adott személyiség, foglalkozás, 

életkor, nemek szerint). 

Környezetismeret: Természeti, 

technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népzene 

énekléssel, ritmikus mozgással, 

néptánccal. Hangszerek. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és képzelet. 

 

Matematika: objektumok 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Forma, funkció, alkalmazkodás. 
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A fejlesztés várt 

eredmény a 

2. évfolyam végén 

− Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

− Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

− Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb 

körű figyelembevételével. 

− A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

− A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

− Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

− Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány 

forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

− Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

− Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése. 

− A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. 

médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív 

kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). 

− A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető 

különbségek felismerése.  

− Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő 

veszélyek felismerése. 

− Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok 

kifejezése. 

3. évfolyam 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 2 72 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 
9 

2. Kifejezés és képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
8+1 

3. Vizuális kommunikáció 

Utazások 
8 

4. Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 
7 
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5. A média társadalmi szerepe és használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környeztünkben 

2+1 

6. A média kifejezőeszközei 

a médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 
2+1 

7. A média társadalmi szerepe és használata 

a média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága 
1+2 

8. A média társadalmi szerepe és használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 
1+2 

9. Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
10 

10. Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 
17 

Összes óraszám: 65+7=72 

A pirossal jelölt órák a szabadon felhasználható 10%-os órakeret terhére lettek beosztva. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret   

9 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismerése és 

használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése 

és nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, 

műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése 

különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség 

fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és 

képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, vár, palotakert, 

folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta 

lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, 

konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása. 

Műélvezet, humor. 
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Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, múzeum), 

személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával valós hely, 

helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kertje, épített környezet, mi 

utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, 

napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, 

vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Matematika: Rajz és szöveg 

értelmezése: a lejátszott 

történés visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Nézőpont, ritmus, arány, vizuális kifejezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

Órakeret  

8+1 óra 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése és 

használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismerése. 

Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 

színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése. 

Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló 

képesség fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról gyűjtött 

ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc illat/étel/szín, 

útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális alkotások 

létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi adottságok, öltözet, 

belső tulajdonságok, személyiség jegyek) élményszerű megjelenítésével, 

meghatározott célok (pl. illusztráció, valós és virtuális játék, információs 

kártya, „kutatás”) érdekében. 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kitalált 

szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, ember-

állatok, géplények) megformálása többfigurás kompozícióban, a 

meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, hajóorr, oromdísz, 

vízköpő) megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, kollázs, 

montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 

Matematika: mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése. 

Mindennapi konfliktusok 

feldolgozása drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek 

alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és 

szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. 

Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák 

létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási 

képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés 

árnyaltságának fokozása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. 

természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növekedése és 

öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális 

megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információk rögzítése 

szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) 

segítségével. 

 

 

Matematika: Tájékozódás a 

térben (síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk szerint). 

A változás kiemelése; az 

időbeliség. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az időbeliség 

kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése 

játékkal.  

Környezetismeret: változások, 

folyamatok, növények, állatok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, összehasonlítás, térkép, képregény.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak 

között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. 

Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok 

értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges 

vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális jelek 

jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 

létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás a 

síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk 

végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének 

fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, 

közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és 

létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A 

síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata 

vizuális kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő 

árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális 

jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelenség: 

„boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna divatbemutatója”, 

Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, szórólap tervezése, 

kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, 

érdeklődés felkeltése céljából. 

Matematika: Statikus 

szituációk, lényegkiemelés.  

Képzeletben történő mozgatás. 

Testháló elképzelése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; hiányos 

vázlat, táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg alapján. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gesztus, plakát, reklám. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órakeret 

2+1 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-

típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. 

Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata; címadás. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és 

megosztása. Az információk 

keresése és kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és 

az iskolai könyvtárban. 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

szabadidős tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, ha 

egyedül vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; 
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álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos és egyéni 

improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, film, televíziós sorozat, televíziós 

műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, valóságshow, 

ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órakeret 

2+1 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást 

segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi szövegalkotó 

kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az 

önreflexió fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb 

megismerése. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a 

pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, 

különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, 

smink, környezet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a 

hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak 

megfelelő médiaszövegeken keresztül.  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: Olvasási 

stratégiák, olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés érdekében: a művek 

szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-

idő változásainak felismerése.  

Az események sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása. 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, elrendezése, az 

időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. 
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Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű 

megismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi 

eszközök alkalmazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és erkölcstelenség 

tapasztalása mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. A jó-rossz 

megjelenítése a művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes figyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, különböző élethelyzetben 

más a hangunk. 

 

Dráma és tánc: A mese/történet 

helyszíneinek és szereplőinek sorba vétele. A 

mese/történet szereplőinek beazonosítása, 

illetve viszonyaik meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 

csend, emberi hang. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret  

1+2 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízhatósága 

megítélésének fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, 

televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban betöltött 

szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-előállítók és 

a fogyasztók/felhasználók. 

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás) 

megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Az életkornak megfelelő 

globális, információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése 

és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló gondolat 

vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai alapján, 

építő jellegű vitakultúra 

kialakítása; 

gondolatszabadsággal való 

ismerkedés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, hír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos 

internethasználat 

Órakeret  

1+2 óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illetve 

kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az 

online környezetben, a virtuális terek használata során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és 

kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 
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online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, 

kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

 

 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) különböző 

formában. 

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommunikációs 

szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, 

mindezek kifejezése más 

eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az 

interneten. 
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Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, like-jel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. 

Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs és 

ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, 

-szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. 

Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség 

fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a 

megfelelő anyag- és eszközválasztással. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, szék, 

csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján 

elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, az 

elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, városrész) 

kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése. 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. Adott 

objektum más nézőpontból.  

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a színház formai 

elemei, látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.  
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Környezetismeret: az anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció felismerése. 

Ritmus-hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órakeret  

17 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó 

folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, 

kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 

összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. 

Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 

kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, 

megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. 

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő 

hatásának megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a 

csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális 

ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, járművek, 

szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és eltérő vonások 

elemzése, értelmezése. 

 

Matematika: tájékozódás az 

időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a jelen 

életviszonyai közötti 

különbségek. 
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Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, játék) a 

megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, agyagozás, fonás, szövés, 

batikolás), a kortárs iparművészet felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése. 

 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog (pl. 

ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, csodaszappan, 

fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, hogy a csomagolás 

formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, tárgyak 

nélkül. A tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy nem 

rendeltetésszerű 

használatuk.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, csomagolás, díszítés, felület. 

 

A fejlesztés várt 

eredmény a 

3. évfolyam végén 

− Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak 

megfelelő értelmezése. 

− Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

− Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználata. 

− A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is 

beépítve.  

− Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

− Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás. 

− A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

− A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) 

megismerése.  

− A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése. 

4. évfolyam 

 Heti óraszám Éves óraszám 
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4. évfolyam 1 36 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

4 

2. Kifejezés és képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

4 

3. Vizuális kommunikáció 

Utazások 

5 

4. Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

6 

5. A média társadalmi szerepe és használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környeztünkben 

1 

6. A média kifejezőeszközei 

a médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

1 

7. A média társadalmi szerepe és használata 

a média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága 

2 

8. A média társadalmi szerepe és használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 

2 

9. Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

7  

10. Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

3+1 

Összes óraszám: 35+1=36  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismerése és 

használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése 

és nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, 

műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése 

különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség 

fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és 

képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, vár, palotakert, 

folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta 

lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, 

konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, múzeum), 

személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával valós hely, 

helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kertje, épített környezet, mi 

utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, 

nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes 

technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és megosztása. 

Műélvezet, humor. 

 

Matematika: Rajz és szöveg 

értelmezése: a lejátszott 

történés visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Minőségellentét, kollázs, képmező. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése és 

használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismerése. 

Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 

színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése. 

Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló 

képesség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy 

kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, 

állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás 

kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, 

báb, dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és 

anyagból (pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, 

agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 

Matematika: mennyiségi 

tulajdonságok, viszonylatok, becslés, 

összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Gondolatok, érzelmek, vélemények 

kifejezése. Mindennapi konfliktusok 

feldolgozása drámajátékkal. 

 

Dráma és tánc: 

fantáziajátékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, műfaj, eljárás, képtárgy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek 

alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és 

szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. Karakterérzék 

fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és 

értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a 

változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének fejlesztése, történés 

képekben való elbeszélése. A művészi, köznapi és tudományos közlések 

értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 

történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, 

képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 

Matematika: Tájékozódás a 

térben (síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk szerint). A 

változás kiemelése; az időbeliség. 
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ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Információhordozók. Látványok 

verbális megfogalmazása. Az 

időbeliség kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése játékkal.  

 

Környezetismeret: változások, 

folyamatok, növények, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásfázis, vizuális sűrítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak 

között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal 

és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok 

képi jeleinek értelmezése és megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges 

vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális jelek 

jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok létrehozásával. 

Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben 

megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, 

kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: 

konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és 

magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, 

valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli 

vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs 

területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, 

forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok 

értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelenség: 

„boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna divatbemutatója”, 

Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése 

a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés 

felkeltése céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, majd az 

összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével a plakát által 

hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, 

pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő performansszal). 

Matematika: Statikus 

szituációk, lényegkiemelés.  

Képzeletben történő 

mozgatás. Testháló 

elképzelése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; hiányos 

vázlat, táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-

típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. 

Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet 

médiahasználati szokásainak (internet, 

televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, 

könyv) tanulmányozása, megadott szempontok 

(pl. mennyiség, időrend, látogatott helyek, a 

kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő 

médiaszövegek (pl. televíziós műsortípusok, 

animációs mesefilmek, sorozatok) felismerése 

és beazonosítása saját médiaélmények 

felidézésén, megjelenítésén (pl. szerepjáték) és 

közvetlen példákon keresztül. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: Többmondatos 

összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. Az információk keresése és 

kezelése. Különböző információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. Hasonlóságok és 

különbségek felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, ha egyedül vagyok. 

Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint Ő/példaképek, hamis 

életek; álmaim, fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom erősítése. 
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Dráma és tánc: csoportos és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Videojáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást 

segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi szövegalkotó 

kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az 

önreflexió fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és 

időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása 

különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 

szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A médiaszövegek 

alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, hangok) 

érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.  

  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a művek 

szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítása. 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása 
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mint példa. Szerepek a 

családon, közösségen belül. A 

jó-rossz megjelenítése a 

művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes figyelem 

kialakításának fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, különböző 

élethelyzetben más a 

hangunk. 

 

Dráma és tánc: A 

mese/történet helyszíneinek 

és szereplőinek sorba vétele. 

A mese/történet szereplőinek 

beazonosítása, illetve 

viszonyaik meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

__ 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások 

megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a 

szöveg keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándékáról (a 

korosztálynak megfelelő reklámok, videojátékok, internetes portálok, 

animációs filmek, filmek segítségével). 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az életkornak 

megfelelő globális, 

információkereső, 
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Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat előállítók 

csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése. 

 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján.  

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás) 

megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján. 

 

Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a 

reklámok megjelenésének változatos helyeivel, formáival. A reklámok 

működése (hatáskeltés) néhány fontos eszközének megfigyelése konkrét 

reklámok tanulmányozásán keresztül. Reklámkészítés (pl. egyszerű 

reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték) annak 

érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és 

eszközeiről. 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk keresése 

és kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, 

felismerése és kritikája. 

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, álhír, tudatos fogyasztás, 

médiahasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos 

internethasználat 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illetve 

kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az 

online környezetben, a virtuális terek használata során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és 

kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 
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online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, 

kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, 

véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A 

személyes kommunikáció és az online kommunikáció 

különbségeinek tudatosítása. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel 

(pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, 

kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: A 

művek tanulságainak értelmezése 

a saját szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, példa 

bemutatása, mindezek kifejezése 

más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, barát, társ, 

csapattag, internetes kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak elfogadása 

mint érték. 

Baráti társaság összetartó ereje és 

a virtuskodás értéke/bátorság, 

vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az interneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, keresőmotor, flash játék. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. 

Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs és 

ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, 

-szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. 

Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség 

fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a 

megfelelő anyag- és eszközválasztással. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, szék, 

csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepélyes, 

titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, vidám) 

kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat, 

zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűjtött 

hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, megépítése 

az adott tartalomnak megfelelő anyag és méretválasztással (pl. karton, 

fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, agyag, drót, fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. Adott 

objektum más nézőpontból.  

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a színház formai 

elemei, látott előadásban, 

illetve alkalmazása saját 

rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-hangszerek, 

ritmikai többszólamúság.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, 

település, épület, építmény, alaprajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órakeret 

3+1 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó 

folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, 

kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, összehasonlító 

elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és 

érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban. Közvetlen 

környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont 

szerinti vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése 

felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 

alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás 

tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző 

kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, járművek, 

szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és eltérő vonások 

elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, játék) a 

megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, agyagozás, fonás, szövés, 

batikolás), a kortárs iparművészet felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), 

működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 

tulajdonosukra utaló díszítése. 

 

Matematika: tájékozódás az 

időben. 

 

Erkölcstan: a múlt és a jelen 

életviszonyai közötti 

különbségek. 

 

Dráma és tánc: Kreatív 

játékok tárgyakkal, tárgyak 

nélkül. A tárgyak használata 

ismétléssel, lassítással, 

gyorsítással stb. vagy nem 

rendeltetésszerű használatuk.  
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Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog (pl. 

ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, csodaszappan, 

fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, hogy a csomagolás 

formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizuális ritmus, szerkezet, stilizálás. 

 

A fejlesztés várt 

eredmény a 4. 

évfolyam végén 

− Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználata. 

− A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is 

beépítve.  

− Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

− A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, 

tájkép). 

− Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

használatával, az életkornak megfelelően. 

− A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és 

azok érzelmi hatásának felismerése. 

− Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

− Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak 

ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során 

fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 

Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 
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Ének-zene 1-4. évfolyam 

Célok és feladatok  

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár.  

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 
széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban.  

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 
szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a relatív 
szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi 
intelligenciát.  

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más népek 
zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes 
szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül szerzett 
zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi 
őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvételre.  

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és 
gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.  

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 
tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. 
Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének fejlesztése, zenét 
hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói kompetenciák 
fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, 
komplex módon jelennek meg.  

A tantárgy fejlesztési céljai a következők:  

Zenei reprodukció - Éneklés  

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült 
zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 
gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.  

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a 
kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal. (Pl. 
közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek 
szervezése  

hozzátartozóknak, ismerősöknek.)  

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a klasszikus 
zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és az igényes populáris 
zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése 
és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül 
értelmezhető. Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók a 
megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A 
generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, 
fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene 
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elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 
ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.  

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz kapcsolódhatnak, 
s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet mindenkor 
megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei 
stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen 
keresztül.   

Felismerő kottaolvasás  

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, 
amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való ismerkedés 
kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló 

zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.   

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják 
megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek 
jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 
folyamatában.  

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az 
énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordulatokat 
felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig 
segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji 
meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes 
kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag 
szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő 
kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást 

segíti.  

Zenei befogadás  - Befogadói kompetenciák fejlesztése  

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését segíti 
elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 
egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 
tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és 
valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 
különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a háttérzene 
fogyasztása között.  

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű zene 
befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé irányítani. A 
befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének kialakítása és 
folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes 
leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 
összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a zenei jelenségek 
megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is.   

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 
megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen 
zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek 
formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki.  

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befogadói 
attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a hallgatott zene felé. 
A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene 
különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos 
értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését.  
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 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, karakterek, 
érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biztos és 
differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket 
rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival 
lehet kialakítani.  

 A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az 
elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A 
lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes 
mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy 
szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 
tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, 
művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, 
sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. 
Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor 
kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az 
összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez 
kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket.  

Zenehallgatás  

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését 
formálja.  

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes műveket 
hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s elsősorban zenei formaérzékét a 
teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a 
részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak 
megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempontok ne tereljék el a 
tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról.  

 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a tanulókat a 
zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a kétéves ciklusok 
mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az 
általános iskola utolsó két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az 
ismeretközlés szintjén. A 6 és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 
9–10. osztály tantervének feladata.  

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjünk DVD-n elérhető 
koncertfelvételek bemutatására is.  

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj megismertetése, 
sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás igényének kialakítása, 
amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem 
ismert műveket a tanulók életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt 
az értékes művek hallgatására.  

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres 
hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. Fontos 
szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, 
hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a 
művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 
feldolgozását.  

Az értékelés elvei és eszközei 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása a bátorítás és motiválás.  
Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő funkcióját, ha személyre szabott. Ezt 
folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével érhetjük el. A tanulókat mindig 
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egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva értékeljük, ezzel mintát adunk az önértékeléshez és mások 
értékeléséhez. Az intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, formáló értékelésére kiemelt 
figyelmet kell fordítanunk.  

 

Az értékelés lehetőségei az ének-zene órákon:   

– Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás.   

– A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása.   

– A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadásmód.  

– A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása.   

– Az írásbeli munkák önálló megoldása.  

– A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, hangszerek)  

– A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények.   

Óraterv 

  1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

Heti óraszám  2  2  2  2  

Éves óraszám  72  72  72  72  

 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért 
elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel érhető el.  

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség 
sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NAT-ban meghatározott 
fejlesztési területek, nevelési célok közül öt kiemelten fontos: az erkölcsi nevelés (elfogadják és 
cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfogadott normáit és szabályait); nemzeti öntudat, 
hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző kultúrákkal való ismerkedés és 
azok tisztelete); állampolgárságra és demokráciára nevelés (képesek társaikkal a kooperációra, el tudják 
magukat helyezni a közösségben, megértik a szabályok fontosságát); az önismeret és társas kultúra 
fejlesztése (kommunikációs képességük, a társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt 
érzett empátia továbbfejlődik); testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus 
személyiség fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfontosabb 
kulcskompetenciák: esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, 
szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.  

Fejlesztési célok:  

 Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)  

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes szokásainak 
kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció és a megfelelő 
hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgásos improvizáció kíséri. A helyes 
testtartás, az egyszerű mozgáselemek és lépések elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc 
kiváló lehetőséget nyújtanak.  

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után tanulják, és 
csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a tartalmi szempontokat 
figyelembe veszi.  



- 235 - 

 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári 
rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják. A zenei 
elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszólamú készségeket improvizációs és kreatív játékos 
feladatokkal gyakorolják.  

– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemezze azokat a 
tapasztalás- és tevékenységközpontúság.  

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás)  

– Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek 
tapasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a tanulók 
spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről, hangszerekről, 
hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinamikáról és zenei formákról, valamint 
megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az 
órai énekes anyaghoz.  

1. évfolyam 

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam  2  72  

 

A tematikai egységek áttekintő táblázata  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció – Éneklés  36+4 óra  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  
7+1 óra  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  
7+1 óra  

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése   7+1 óra  

Zenei befogadás – Zenehallgatás   8 óra  

Össz. óraszám:   72 óra  

A rendelkezésre álló 10% szabad órakeret a tematikai egységek között van elosztva.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

36+4 óra  

Előzetes tudás  Iskolaérettség.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: 

helyes testtartás, helyes 

légzés, életkornak 

megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeálás. 

Az éneklés örömének felkeltése. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tempóban, 

helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása:  

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, tetraton, 

pentachord, pentaton hangkészlettel).  

Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, 

párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel).  

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek dalai).  

Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek tiszta 

éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő).  

Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátó dalhoz.   

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel).  

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással.  

Magyar nyelv és irodalom:  

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció. Matematika: 

számfogalom erősítése.  

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése.  

Környezetismeret: 

természeti képek, 

évszakok, állatok. Dráma 

és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és 

néptánc kapcsolata. 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra.  

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.   

  

    

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

7+1 óra  
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Előzetes tudás  

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó dallam és 

ritmusmotívumok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó változások 

érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb formai egységek 

érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és hangokkal, a belső 

hallás fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok  

Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a 
dal ritmusának 
hangoztatása  

(nagytesti mozgással, 

tapsolással, 

ritmushangszerekkel). 

Magyar nyelv és irodalom: íráskészség fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, hangmagasság, 

dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, variáció, 

énekbeszéd.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és ritmusérzék, 

zenei hallás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról.  

  

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok  
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Zeneelméleti 

alapismeretek 

megszerzése az 

előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás 

hármas egységében. 

Ritmikai elemek, 

metrum:  

A mérő és ritmus 

megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és irodalom: jelek és jelrendszerek ismerete.  

  

Vizuális kultúra: jelek, jelzések értelmezése.  

  

Testnevelés és sport: mozgáskultúra fejlesztése: nagytesti mozgásoktól az apró 

mozgásokig.  

  

Környezetismeret: tájékozódás térben, irányok.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó 
ritmus kiemelése. Ritmikai elemek megnevezése 
gyakorlónévvel: tá  

(negyedérték), titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet)  

Ritmikai elemek jele.  

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult 
elemekhez).  

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész 
megkülönböztetése, ütemmutató, ütemfajta: 2/4  Dallami 
elemek:  

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, 
megnevezése szolmizációval:  

szó-mi-lá  

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l A 

vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz.  

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a 

kottakép alapjainak megismertetése.  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes 

ütem, záróvonal, ismétlőjel, hangsúlyjel, 

vonalrendszer, vonal, vonalköz.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  fejlesztése  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és távolság 

megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermekkorból.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, 

az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. 

Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és karakterű zeneművek 

befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A hangszínhallás, a 

többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:  

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);   

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad mozgás 

elkezdésével és befejezésével;  

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok 

megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója;  

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

 természetünk és környezetünk hangjai,   

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),   

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése  

szerint,   

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése 
különböző hangszerekről.  

Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresztül.  

Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), valamint 

a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

Erkölcstan: türelem, 
tolerancia.  

  

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk hangjai, 

hangutánzás.  

  

Dráma és tánc: 
dalszövegekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás, szabad 

mozgásos improvizáció.  

  

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények 

vizuális megjelenítése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és női 

hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín.  

  

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei 

befogadás – 

Zenehallgatás  

Órakeret  

8 óra  
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Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési  

céljai  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult 

énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerésével. Az életkornak 

megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű 

előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy 
felvételről  

(audio, video) az évfolyam énekes és 

generatív tevékenységeihez valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. 

század és korunk zeneirodalmát is 

különösen a következő témakörökben: 

csend és hang, hangszerek, természet a 

zenében, szólóhang-kórus, szóló 

hangszerzenekar, ellentétpárok (beszéd-

ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-

mély). Cselekményes és programzene 

hallgatása (pl. mesebalett) a  

cselekmény megfigyelésével, a szereplők 

karakterének zenei eszközökkel történő 

azonosításával (pl. tündér, boszorkány, 

királylány, királyfi, udvari bolond és 

„varázserejű” hangszerek).  

Magyar nyelv és irodalom: zeneművek tartalma, irodalmi 

kapcsolatok. Dráma és tánc: cselekményes programzenék, 

mese, meseszereplők, dramatizált megjelenítés, pl. bábozás, 

pantomim.  

Vizuális kultúra: zenével kapcsolatos élmények vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, 

billentyűs hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás.  
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A fejlesztés várt 

eredményei az első 

évfolyam végén   

 - A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó 

játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-

es metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, 

betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot 
pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A 

tanult dalok stílusában  

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

tanári segítséggel szolmizálva éneklik.   

 - Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés 

alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. 

Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra a meghallgatott zeneműveket.   

 
Zeneművek - Énekes anyag 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj zöld ág; 
Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; 
Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok játszani, 
játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk vendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, 
palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten 
kiskapudat; Rece, rece pogácsa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj síp, szólj; Ti csak esztek, isztok; Túrót 
ettem; Tücsök koma gyere ki; Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp  

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; Járdányi Pál – Szőnyi 
Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el;Esik eső karikára; Balázs Á. – Nádas Katalin: Fűzzünk, 
fűzzünk; Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy); Hová mégy te kis nyulacska? 

Mondókák, kiszámolók  

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam almafa; Lementem 
a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 
 

Ajánlott zenehallgatási anyag 
 
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A zenemûvek 
megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott mûvek azonos stílusú és 
mûfajú mûvekkel kiválthatók. A megadott mûvek egy része olyan terjedelmû, hogy az ének-zene óra 
keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A 
megfelelõ részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 
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Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – gyermekkar; 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; Bartók Béla: Mikrokozmosz 

– részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi 

bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: 

Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny III. tétel – részlet; Saint-Saëns: Az állatok 

farsangja – részletek; Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – 

Sípkészítő (Szólj síp); Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán” 

2. évfolyam  

   

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma  

2. évfolyam  2  72  

 

A tematikai egységek áttekintő táblázata  

Tematikai egység címe  Órakeret  

Zenei reprodukció – Éneklés  36+4óra  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  
7+1óra  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  
7+1 óra  

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése   7+1 óra  

Zenei befogadás – Zenehallgatás   8 óra  

Össz. óraszám:   72 óra  

A rendelkezésre álló 10% a tematikai egységek között van elosztva.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

36+4 óra   

Előzetes tudás  Az első osztályban tanult dalok pontos éneklése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. Az 

éneklés helyes szokásainak további alakítása.(helyes testtartás, helyes légzés, 

megfelelő hangerő, helyes érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes 

frazeálás)  

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tempóban, 

helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: kiolvasók, 

csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, 

triton, tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel).  

Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, 

párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel).  

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek dalai).  

Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek tiszta 

éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám 

Jenő).  

Magyar nyelv és irodalom:  

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció.  

  

Matematika:  

számfogalom erősítése.  

  

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése.  

  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

  

Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátó 

dalhoz.   

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 
mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel).  

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással.  

Környezetismeret: 

természeti képek, 

évszakok, állatok.  

  

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és 

néptánc kapcsolata.  

  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra.  

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.   
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
Az első osztályos zenei élményanyag. Gyermekdalok, népi mondókák, 

gyermekjátékok, gyermekversek. A megismert dallam és ritmusmotívumok.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó változások 

érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb formai egységek 

érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és hangokkal, a belső 

hallás fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok  

Ritmikai készség fejlesztése:  

Egyenletes mérő és a 
dal ritmusának 
hangoztatása  

(nagytesti mozgással, 
tapsolással, 
ritmushangszerekkel). 

  

Magyar nyelv és irodalom: íráskészség fejlesztése.  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus 

osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, variáció, énekbeszéd.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és ritmusérzék, 

zenei hallás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene jelrendszerének 

felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében.  

  

Ritmikai elemek, metrum:  

A mérő és ritmus megkülönböztetése. A tanult 
dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó 
ritmus kiemelése. Ritmikai elemek megnevezése 
gyakorlónévvel: tá  

(negyedérték), titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet), 
táá (félérték) és szüün(félérték szünete).  Ritmikai 

elemek jele.  

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban 
megtanult elemekhez).  

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész 
megkülönböztetése, 
ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4.  

Dallami elemek:  

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, 

megnevezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá.  

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r- 

l.  

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy 

vonalköz, alsó pótvonal.  

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a 

kottakép alapjainak megismertetése. (Hangjegy, 

hangszár irányának megfigyeltetése.) 

Magyar nyelv és irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete.  

  

Vizuális kultúra: jelek, jelzések értelmezése.  

  

Testnevelés és sport: mozgáskultúra 

fejlesztése: nagytesti mozgásoktól az apró 

mozgásokig.  

  

Környezetismeret: tájékozódás térben, 

irányok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, 

négyes ütem, záróvonal, ismétlőjel, 
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hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, 

hangjegy, hangszár.  

  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és távolság 

megnevezése. Zenehallgatási élmények.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, 

az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. 

Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és karakterű zeneművek 

befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A hangszínhallás, a 

többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:  

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);   

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad mozgás 

elkezdésével és befejezésével;  

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok 

megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója;  

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója.  

A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:  

 természetünk és környezetünk hangjai,   

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),    

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése  

szerint,   

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése 
különböző hangszerekről.  

Erkölcstan: türelem, 
tolerancia.  

  

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk hangjai, 

hangutánzás.  

  

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás, szabad 

mozgásos improvizáció.  

  

Vizuális kultúra: zenével 
kapcsolatos élmények  

 vizuális megjelenítése.   
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Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresztül.  

Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), valamint 

a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és női 

hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Zenehallgatás  

Órakeret 8 

óra  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 
évfolyam énekes és generatív  

tevékenységeihez valamint a befogadói kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. század és korunk 

zeneirodalmát is különösen a következő témakörökben: csend 
és hang, hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, 

szóló hangszer-zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-
lassú, hangos-halk, magas-mély).  

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a 

cselekmény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei 

eszközökkel történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, 

királylány, királyfi, udvari bolond és „varázserejű” hangszerek).  

Magyar nyelv és irodalom: 
zeneművek tartalma, irodalmi 
kapcsolatok.  

  

Dráma és tánc: cselekményes 
programzenék, mese, 
meseszereplők, dramatizált 
megjelenítés, pl. bábozás, 
pantomim.  

  

Vizuális kultúra: zenével 

kapcsolatos élmények vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Énekes zene, hangszeres zene, 

vonós, fúvós, ütős, pengetős, 

billentyűs hangszer, zenei 

karakter, népdalfeldolgozás.  
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A fejlesztés várt 
eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén   

  

 
A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó 

játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 

és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, 

betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot 

pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A 

tanult dalok stílusában  

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári 

segítséggel szolmizálva éneklik.   

  Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni,  

megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű 

zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és 

formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és 

örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.   

 
Zeneművek - Énekes anyag 
 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek 

A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer egy királyfi; 
Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a vízbe’; Hatan vannak a 
mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne szállj rám; Hol jártál, báránykám?; 
Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; Keresd 
meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; 
Láttál-e már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, 
süssünk valamit;  

Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; Úszik a kácsa; 
Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét napja 
(Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weöres Sándor: 
Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

 
Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek azonos 
stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-
zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A 
megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.  
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Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély.  
 
Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; Csillagoknak 
teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: Cipósütés – gyermekkar; 
Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. Párnatánc (Elvesztettem 
zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. Játékdal (Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis 
kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: 
Mikrokozmosz – Mese a kis légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. 
Mozart: Német táncok – Utazás szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–Korszakov: 
Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A kis 
Jézus aranyalma 

3. évfolyam  

  A tantárgy heti óraszáma  A tantárgy éves óraszáma  

3. évfolyam  2  72  

 
A tematikai egységek áttekintő táblázata  

Időkeret: 65 (90%) + 7 (10%) óra  

Tematikus egység  100% (óra)  90% (óra)  10% (óra)  

Zenei reprodukció – Éneklés  40  36  4  

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység  

8  7  1  

Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

8  7  1  

Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése   
4  4  0  

Zenei befogadás – Zenehallgatás   12  11  1  

Összesen  72  65  7  

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

36+4 óra  

Előzetes tudás  
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, 

tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Dalkincs bõvítése elsõsorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelõ 

elõkészítéssel jelrendszerrõl tanítással.  

A többszólamú éneklés fejlesztése.  

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerõ akaratlagos alkalmazása, 

szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem bõvítése (a–e”).  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével.  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból.  

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 
biciniumok, kánonok, dalok ritmushangszer kísérettel  

(ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos Lajos, Szőnyi 

Erzsébet)  

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, magyar 

népdalok: változatos téma és hangulat szerint válogatva, dalos 

kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-járás, stb.  

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven.  

Magyar nyelv és irodalom: szókincs 

bõvítése, érthetõ szövegejtés, 

kifejezõ artikuláció.  

  

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások dramatizált 

elõadása.  

  

Vizuális kultúra: a népi tárgykultúra 
jellemzõ példáinak ismerete.  

  

Testnevelés és sport: mozgás, helyes 

légzés, testtartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
 Tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret, dallamvonal.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

  A hallás után tanult dalok kottából való azonosítása különböző eszközökkel 
(pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése 
a kottában a tanult dalokon; 

 A tanult új ritmikai elemek megfigyelése és követése a kottában a tanult 
dalokon; 
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 A tanult dallamhangok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon 

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

  Egyszerű, rövid írás – olvasási feladatok a tanult új 
ritmikai elemek és dallamhangok alkalmazásával; 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése a fenti 
feladatok segítségével; 

  A finommotorikus mozgások fejlesztése az egyszerű, 
rövid írás feladatok segítségével 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

mondatszerkezetek – kérdés és felelet.  

  

Dráma és tánc: önkifejezés erõsítése, 

néptánc.  

  

  Vizuális kultúra: vizuális jelek és jelzések 

használata.  

  

Testnevelés és sport: mozgáskoordináció.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Ritmusvariáció, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés.  

 

  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerõ kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, és azok 

hangoztatása tanári segítséggel csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrendszerének 

olvasása kézjelről, betűkottáról.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az 

előkészítéstudatosítás-gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. Ritmikai elemek, metrum:  

Ritmikai elemek: önálló nyolcad és szünete, szinkópa, egész kotta és 

szünete.  

Dallami elemek:  

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, felső dó’  A 

pentaton dallamfordulatai.  

Matematika: halmazok, 

számsorok.  

  

Vizuális kultúra: vizuális jelek 

és jelzések használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, 

betűjele.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  fejlesztése  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlõdõ hangszínhallás, 

többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangszerekrõl, a zene 

befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesztése. A 

tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a 

többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:  

tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban 
vagy csoportosan) – differenciált karakterű zeneművek vagy zenei 
részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával);  

a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási 

anyag segítségével;  

teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  zenei memória gyakorlatok.  

Zenei jelenségek megfigyeltetésével:  

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; a 

hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint;  

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonószenekar, 

énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis képessége a 

következő fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), hasonlóság, 

variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális ábrázolása, 

kérdés-felelet; differenciált karakterek zenei ábrázolásának 

megfigyeltetése,  ellentétpárok: szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-

többszólamú; a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése.  

Fejlesztõ hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése:  

– rövid történetek zeneszerzõkrõl, híres elõadómûvészekrõl;  

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált elõadás; vizuális 

megjelenítés (különbözõ technikák);  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerõ.  

  

Matematika: elemzõ 

képesség fejlesztése.  

  

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, dramatizált 

elõadás.  

  

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése  

    

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság  

(visszatérés), hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei ellentétpár, 

szóló-tutti, forte-piano, egyszólamútöbbszólamú, 

hangszercsaládok.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Zenehallgatás  

Órakeret 

11+1 óra  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és  
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hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 
befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban.  

Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az énekes, 

generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódva:    

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.   

 Különbözõ zenei karakterek, ellentétpárok.  

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nõikar és férfikar, 
vegyeskar.   

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözõség, hasonlóság és a 

variáció megtapasztalásához.  

Zenés mese, gyermekopera, balett.   

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése.  A szereplõk 

karakterének azonosítása, kifejezõeszközök felismerésével.  

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a 

szereplõ felismertetése.  

Magyar nyelv és irodalom: 

memória  

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül.  

  

Erkölcstan: zenemûvek 

erkölcsi tartalma, 
üzenete, viselkedési 

normák a zenemûvekben.  

  

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, dramatizált 

elõadás.  

  

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, balett.  

  

A fejlesztés várt 

eredményei a  

- A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal,  

harmadik  évfolyam 

végén  

 csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid 

előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük 

fejlődik (ritmus osztinátó, kánon).  
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 - Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.   

 - A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, 

betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus 

gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg 

is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat 

kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.  

 - Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és 

belső hallásuk.  

  - Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket.   

 
Zeneművek - Énekes anyag 
 
Életképek 

Anyám, édesanyám; Elmentem a piacra; Ettem szőlőt; Én elmentem; Gólya, gólya, gilice, Hej, Jancsika; Itt 
ül egy kis kosárba; Kis kertemben uborka; Szántottam gyöpöt; Úgy tetszik, hogy; Volt nekem egy kecském 

Párosítók--- >Leányok, legények 

Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösdrózsa ; Kis kece lányom 

Táncnóták-Táncos dalok 

Erdőjáróznak a lányok; Három éjjel; Ég a gyertya, ha meggyújtják 

Tréfás dalok 

A faragószék nótája; Egy kis kertet kerítek – D150; Fáj a kutyámnak a lába; Fut a kicsi kordé; Három szabó 
legények; Megfogtam egy szúnyogot; Összegyűltek, összegyűltek az újfalvi lányok; S a te fejed akkora; 
Szélről legeljetek; Télen nagyon hideg van; Ugyan édes komámasszony 

„Mesés” dalok 

Elszaladt a kemence; Zöld erdőben a tücsök; Virágéknál ég a világ 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc – Himnusz; Kodály Zoltán-Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér; Betlehem kis 
falucskába; Csordapásztorok; Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; Kodály Zoltán– Weöres Sándor: 
Buba éneke; Már megjöttünk ez helyre (Népdal – Károlyi Amy); Elhozta az Isten 
 
Ajánlott zenehallgatási anyag 
 
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A zenemûvek 
megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott mûvek azonos stílusú és 
mûfajú mûvekkel kiválthatók. A megadott mûvek egy része olyan terjedelmû, hogy az ének-zene óra 
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keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A 
megfelelõ részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském; Túrót eszik a cigány – gyermekkar, részlet 
(Csipkefa bimbója), Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (Elhozta az Isten); Háry János – A császári udvar 
bevonulása; Napóleon csatája; Sej, Nagyabonyban; Székely fonó: Kitrákotty mese 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. Játék (Cickom, cickom); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./ 29. Ötfokú 
dallam (Anyám, édesanyám)Bartók Béla: Mikrokozmosz – II./95. A kertemben uborka; 44 hegedűduó – II. 
füzet- Szúnyogtánc (Megfogtam egy szúnyogot); III. füzet Párosító (Ugyan édes komámasszony) 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa – Itt ül egy kis kosárba’; Ugyan, édes komámasszony; Elszaladt a kemence; 
Egy boszorka van, Szegény Bodri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a lába) 

Josquin: A tücsök 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia - részlet 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ 

Csajkovszkij: Diótörő- Kínai tánc, Orosz tánc 

Johann Strauss: Tik-Tak polka 

Ránki György: Pomádé király új ruhája I. szvit III. tétel; „Munkában a szemfényvesztők, készül a 
csodaruha” 

Leonard Bernstein: Divertimento – pulyka tánc 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ – ide tenném, időrend 

Betlehemes / Csordapásztorok 

4. évfolyam 

  A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

4. évfolyam  2  72  

 

A tematikai egységek áttekintő táblázata  

Időkeret: 65 (90%) + 7 (10%) óra  

Tematikus egység  100% (óra)  90% (óra)  10% (óra)  

Zenei reprodukció – Éneklés  40  36  4  

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

8  7  1  

Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

8  7  1  
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Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése   
4  4  0  

Zenei befogadás – Zenehallgatás   12  11  1  

Összesen  72  65  7  

   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei reprodukció – Éneklés  

Órakeret 

36+4 óra  

Előzetes tudás  
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, 

tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Dalkincs bõvítése elsõsorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelõ 

elõkészítéssel jelrendszerrõl tanítással.  

A többszólamú éneklés fejlesztése.  

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerõ akaratlagos alkalmazása, 

szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem bõvítése (a–e”).  

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása.  

  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével.  

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból.  

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 
biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 
kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György,  

Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet)  

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, magyar 

népdalok: változatos téma és hangulat szerint válogatva, dalos 

kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-járás, stb.  

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven.  

A Himnusz éneklése csoportosan.  

Magyar nyelv és irodalom: szókincs 

bõvítése, érthetõ szövegejtés, 

kifejezõ artikuláció. Dráma és tánc: 

népdal és néptánc kapcsolata, 

népszokások dramatizált elõadása. 

Vizuális kultúra: a népi tárgykultúra 

jellemzõ példáinak ismerete.  

  

Testnevelés és sport: mozgás, helyes 

légzés, testtartás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, helyes 

hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztalata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

  A leírt kottakép visszaéneklése a zenei olvasás fejlesztésére; 

 Rövid dallamok éneklése a tanult hangok alkalmazásával, a zenei olvasás 
fejlesztésére; 

 Felismerő kottaolvasás segítése a tanult dalok szolmizált, kézjelezett 
éneklése után; 

 A mozgó dó hang szerepének megfigyelése az írás és az olvasás során 

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények             Kapcsolódási pontok  

 Violinkulcs írása; 

 Szinkópa, nyújtott és éles ritmus grafikai képe és írása; 

 Egyedül álló nyolcad és szünete grafikai képe és írása; 

 Egész értékű és pontozott fél értékű kotta és szünetének 
grafikai képe és írása; 

 A ¾ és 4/4 –es ütemfajta grafikai képe és írása; 

 Dó’ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - szó, hangok a kottában; 

 A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a 
vonalrendszerben. 

  

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés és 

felelet.  

  

Dráma és tánc: önkifejezés erõsítése, 

néptánc.  

  

Vizuális kultúra: vizuális jelek és 

jelzések használata.  

  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, 

osztinátó, dudabasszus, orgonapont, 

zenei forma, nyitás és zárás, kérdés 

és felelet, zenei mondat, (forte, 

piano, crescendo, decrescendo), 

memória, „néma” éneklés.  

  



- 259 - 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció – Felismerõ kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek  

Órakeret 

7+1 óra  

Előzetes tudás  
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, és azok 

hangoztatása tanári segítséggel csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrendszerének 

olvasása kézjelről, betűkottáról.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az 

előkészítéstudatosítás-gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. Ritmikai elemek, metrum:  

Ritmikai elemek: nyújtott és éles ritmus.   

Ütemmutató, ütemfajta: ¾.  

Dallami elemek:  

Belépő szolmizációs hangok:, alsó ti, fá, és ti. A 

pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú 

hangsor dallamfordulatai.  

Hangközök:  

Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím  

Matematika: halmazok, számsorok.  

  

Vizuális kultúra: vizuális jelek és 

jelzések használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, 

betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  fejlesztése  Órakeret 4 óra  

Előzetes tudás  

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlõdõ hangszínhallás, 

többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangszerekrõl, a 

zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesztése. A 

tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, 

a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejlesztése.   

  

 

  



- 260 - 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése:  

tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban 
vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy zenei 
részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával);  

a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási 

anyag segítségével;  

teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  zenei memória gyakorlatok.  

Zenei jelenségek megfigyeltetésével:  

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; a 

hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint;  

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonószenekar, 
énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis képessége a 

következő fogalmak használatával: azonosság (visszatérés), hasonlóság, 

variáció és különbözőség, a forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-
felelet;  

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú; a dallam és kíséret különbözőségeinek 

megfigyelése.  

Fejlesztõ hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése:  

– rövid történetek zeneszerzõkrõl, híres elõadómûvészekrõl;  

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált elõadás; vizuális 

megjelenítés (különbözõ technikák);  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerõ.  

  

Matematika: elemzõ 

képesség fejlesztése.  

  

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált elõadás.  

  

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, fortepiano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  
Zenei befogadás – Zenehallgatás  

Órakeret 

11+1 óra  

Előzetes tudás  
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. Ismeretek hangszerekről.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és  

  

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 
befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban.  
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Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az énekes, 

generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódva:    

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.   

 Különbözõ zenei karakterek, ellentétpárok.  

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nõikar és férfikar, 
vegyeskar.   

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), 

zenei szemelvények az azonosság, különbözõség, hasonlóság és a 

variáció megtapasztalásához. Zenés mese, gyermekopera, 

daljáték, balett.   

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése.  

 A szereplõk karakterének azonosítása, kifejezõeszközök 

felismerésével.  

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a 

szereplõ felismertetése.  

  

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül.  

  

Erkölcstan: zenemûvek 

erkölcsi tartalma, 
üzenete, viselkedési 

normák a zenemûvekben.  

  

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, dramatizált 
elõadás.  

  

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

  

  

A fejlesztés várt 
eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén  

- 

 

  

A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A 

népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon 

jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid 

előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük 

fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). Kreatívan részt vesznek a generatív 

játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 

3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.   
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 - A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák 

kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják.  

 - Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és 

belső hallásuk.  

 - Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és zeneértés 

egyre árnyaltabbá válik.  

 
Zeneművek - Énekes anyag 
 
Életképek  

A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béres legény; Bogojai legények; Ábécédé; Falu végén; Gyéren 
vettem kenderkémet; Kelj fel juhász; Kihajtottam; Molnárlegény voltam én, Pásztorember vígan él; Sárga 
csikó, Szánt a babám 

Párosítók- Leányok, legények 

Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de szépen esik az eső; Kocsi, szekér; 
Komáromi kisleány; Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a csizmám; Zörög a kocsi 

Állatos dalok 

A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debrecenbe kéne menni; Egy nagyorrú bolha; Házasodik 
a tücsök; Kis kacsa fürdik 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; Mennyből az angyal; Üdvözlégy, kis Jézuska; 
Farsang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, Huszárgyerek, huszárgyerek; Most szép lenni katonának; A 
pünkösdnek jeles napján 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 
zenemûvek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott mûvek azonos 
stílusú és mûfajú mûvekkel kiválthatók. A megadott mûvek egy része olyan terjedelmû, hogy az ének-
zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, 
meseopera). A megfelelõ részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 
iránymutatást.  

– Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 
variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhangszertől 
a zenekarig), hangszeres virtuozitás.  

– A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 
zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje.  
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Erkel Ferenc: Himnusz 

Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 

Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – gyermekkar; Villő – gyermekkar, részlet (Ez ki 
háza); Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (A pünkösdnek) 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe kéne menni; II./ 37. 
Kanásznóta (Házasodik a tücsök) 

Bartók Béla: Mikrokozmosz - Dallam ködgomolyban 

Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - vegyeskar 

Clément Janequin: A madarak éneke 

W.A. Mozart: Gyermekjáték – dal 

W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel - részlet 

Csajkovszkij: Diótörő – Csokoládé tündér tánca 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója 

Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni) 

Rossini: Macska – duett 

Prokofjev: Péter és a farkas - részletek 

Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 
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Élő idegen nyelv 
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 
diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni kommunikációs céljait elérje és nyelvtudását valódi nyelvi 
helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, személyes és szakmai céljainak 
megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja. Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és 
tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat 
teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja. Mindehhez 
elengedhetetlen a kommunikatív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a 
nyelvi elemek (a jel- és szabályrendszerek) valamint a szociolingvisztikai komponensek együttes 
fejlesztése.  

Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett 
ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 
Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet 
idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. A hosszú távon is 
fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási 
tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelvórán fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 
elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan 
helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá 
teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a 
nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megszeresse a 
nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán kívül. Ez a kezdeti 
szakasz kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de ahol lehetőség és igény van erre, 
érdemes a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti motiválását már előbb elkezdeni. Fontos, hogy 
felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, valamint a más nyelveket beszélő emberek, kultúrájuk 
megismerése és elfogadása iránt. A kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, fogékonysága a 
ritmus, a dalok, a kiejtés irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő 
nyelvi fejlesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. Az ebben az életkorban 
jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az órai munkába fogékonnyá 
tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az idegen nyelvi kommunikáció felé. 
Számukra a világ színessége, a nyelvi kifejezés változatossága érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak 
idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszinte kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. A cél 
ebben a szakaszban, hogy a tanuló Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és 
kommunikációs eszközeivel, valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan 
tanulási stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és fenntartani. Szerezzen 
sikerélményeket a nyelvtanulásban, ezzel növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és önértékelése. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 
elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló megtanulja a hibákra történő 
visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai 
fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 
résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 
idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg 
társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 
Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 
fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 
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feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja 
fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 
forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 
megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen 
nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 
használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az 
egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő 
gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 
képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más kultúrák, 
más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas kompetenciák 
fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 
egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, 
kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a 
tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 
elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 
gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 
nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és 
az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és 
helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló 
együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, 
döntéseket hoz, ezekről beszámol.  

Módszerek 

A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a középpontba. A 
bevezető szakasz természetes velejárója lehet a csendes, vagy megfigyelő időszak. Az irányító, pozitív 
tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási környezet hozzájárul ennek az érzelmi 
szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás aktiválásához. Az idegen nyelv tanulásának kezdeti szakaszában 
még inkább igaz, hogy a hangsúly a kommunikatív értéken kell, hogy legyen a nyelvi pontossággal szemben.  

Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétele a tanulói 
érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének 
megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és kihívást jelentő tevékenységek által kerül közel a nyelv 
elsajátításához. A korosztály sajátosságainak megfelelően a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésén 
van a hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes kiejtés alapjait is. Minden esetben kontextusba ágyazva, 
konkrét beszédhelyzetek során javasolt feldolgozni a nyelvi tartalmakat. Fontos, hogy a nyelvtanuló a 
kooperatív tanulási folyamat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a pedagógiai szakaszban a 
játékosság és a változatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kap a 
rendszeres ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az új és a már korábban megszerzett tudás között. 
A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni különbségeinek megfelelően kell 
folyamatosan újragondolni, minél inkább szem előtt tartva a 21. század elvárásait. 

A nyelvtanulás ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, ezzel is 
tudatosítva a tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való cél, hanem eszköz a világ 
megismerésére és egyéni céljai elérésére. Az alsó tagozaton a nyelvi tartalmak és tevékenységek leginkább 
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a művészeti, alkotást és mozgást igénylő tanulásterületekhez, illetve a nem tanórához köthető 
rendezvényekhez, ünnepekhez, szabadidős programokhoz kötődhetnek.  

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás 
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 
módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. A 
tanulók együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a projektmunkák fejlesztik a probléma- és 
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Feltétlenül 
szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. Az 
egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig elengedhetetlen, hogy az iskolai oktatásban a 
nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban, minél kisebb létszámmal történjen. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé 
és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, valamint 
az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot 
teremthet a célnyelven beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az 
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres 
idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 
idegen nyelvű hiteles szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 
életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, autentikus tananyag nagy segítség tanárnak és 
tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak 
képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb 
információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy 
egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 
funkcionalitásának, melyek ezekben az autentikus tananyagokban nem különálló egységekként, hanem 
kontextusba ágyazva jelennek meg. 

Tanulási eredmények 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől független 

tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott 

szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, 

állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondanivalóját segítséggel vagy 

nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári 

minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segítségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális 

csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is. 

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan) 
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Angol 4. évfolyam 

A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó 

megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek és a 

nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási motiváció egyre nő, 

ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban kialakuljon és erősödjön az a 

pozitív érzés, hogy képes idegen nyelven az alapvető kommunikációs igényeit kielégíteni. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanuló az idegen 

nyelv tanulása közben szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett élményeire, 

tapasztalataira, s nem igényli a tudatos, rendszeres tanulást. Az elsődleges kommunikációs csatorna a 

hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók szövegértési és válaszadási készségének együttes 

fejlesztése kulcsfontosságú, ez alapozza meg a helyes kiejtés elsajátítását is. Ezen korai szakaszban 

kiemelt fontossága van a testbeszédnek is, mint a megértést és az eredményes kommunikációt 

elősegítő eszköznek. A tanuló tanórai beszédének természetes része még a magyar nyelvű kérdés és 

válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használ a tanár következetes célnyelv-

használatával párhuzamosan.  

A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül találkozik 

a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb kifejezéseket, kommunikációs fordulatokat 

élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja el. A nyelvfejlesztés változatos 

munkaformák révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a mozgással, dramatizálással 

összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló érdeklődésének felkeltéséhez. A 

tananyagban, a tanteremben a képek dominálnak, az új nyelvi elemek sokszor képekhez kötődnek. A 

tanulási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a korosztály érdeklődését meghatározó mesék, dalok, 

gyerektörténetek, melyek alkalmat nyújtanak az állandó és rendszeres ismétlésre, valamint állandó 

kapcsolat építésére az új és a már korábban megszerzett tudás között. A nyelvtanulás ebben a korai 

képzési szakaszban is kitekint egyéb tudásterületekre, hiszen a kisgyermek a világra még jobban 

egészként tekint, nem egyes tantárgyakra bontva, és szívesen ismerkedik a különböző, különösen a 

művészeti, alkotást és mozgást igénylő tudásterületek szókészletével célnyelven.  

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől független 

tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott 

szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, 

egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket;   

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, 

állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondanivalóját segítséggel 

vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 
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 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári 

minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segítségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális 

csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is; 

 megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, melyek közül a személyes és 
a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a továbbiak pedig többnyire az iskolai, nyelvórai 
és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. Az egyes témaköröknél megtalálhatóak a 
részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, 
ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz 
tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében 
mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint 
megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot 
(pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve 
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával 
nem kötelező érvényűek. 

 A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra, melyek a következők: 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good morning. 

Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.) 

 köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank you.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are you? 

I’m 9.)  

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick or treat.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’t know.) 

 nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don’t understand. Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  

 kívánság kifejezése (I would like to ...) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Can you give me a pen? Yes. Sorry, I can’t.) 
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 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, 

thanks. I would like …) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I 

can’t.) 

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema tonight. Good idea.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he …?) 

 a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. 

I don’t like cheese.)  

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t  got … Have 

you got …? Has she got …?) 

 felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother…) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second, third) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under) 

 időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o’ clock) 

 modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, my, me 

mine) 
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4. évfolyam sportorientált osztály - 2 tanóra/hét. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

20 

Topics concerning classroom activities 10 

Cross-curricular topics and activities 8 

English and language learning 5 

Intercultural topics 6 

Playful learning 10 

Entertainment 6 

Gaining and sharing knowledge 3 

Összes óraszám: 68 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként 

rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve 

eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat 

az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 
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 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, 

tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen, szűk 

család, barátok 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az otthon, az utcám, 

a játszótér 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bútorok és alapvető 

berendezési tárgyak 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi 

események, ünneplések 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

játszás, étkezés, öltözködés 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az 

egészséges életmód 

 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: most állatnevek 

(háziállatok és vadállatok), növények 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet és az élőlények 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: „kis 

kedvencek” és azok tartása 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka:  

o családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

o lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhasználásával) 

o kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

o legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások bemutatása) 

— társakkal készített interjú órai keretek között, vagy „Class survey” (véleménykutatás) – 

eredménnyel  

o bemutatkozás (What’s your name? Eredmény: Melyik névből van a legtöbb?) 

o lakóhely (Do you live in a house or in a flat? Eredmény: Hol lakik az osztály többsége?) 

o családtagok (Have you got any brothers or sisters? Eredmény: Hány „rokongyerek” van az 

osztályban összesen?) 

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív 

táblával 
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 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás (pl. There were 10 in a bed and the little one said: Roll over…)  

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 hangutánzás: Which animal?  

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  

 ismerkedés az angol ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

 ismert mese/történet feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával  

 Színdarab előadása csoportban: pl. egy kiválasztott főbb ünnephez  

 

Témakör: Topics concerning classroom activities 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, 

kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén 

már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 
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 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: osztálytársak, 

tanárok (classmates, teachers) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a saját iskolám és 

termei 

 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a tanuláshoz 

szükséges alapvető eszközök 

 A témakörre alapvető jellemző tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanári 

utasítások a különböző tevékenységekhez (writing, reading, counting, physical and creative 

activities )  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, 

fontosabb iskolai ünnepélyek (school subjects, major school festivals)  

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során. 

Javasolt tevékenységek 

 játékos szótanulás: barkochba: (zsákban iskolai tárgyak) – „What have I got in my hand?”  

 mondókák, dalok tanulása 

 projektmunka csoportban: az ideális osztályterem tervezése berendezési tárgyak 

megnevezésével  

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási 

tevékenységek megnevezésével 

 halk/hangos szóismétlés 

 Betűzés játékosan – „akasztófa” 

 kiszámolós mondókák tanulása 

 csoportversenyek: pl. running dictation  

 Projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, tárgy stb. 

segítségével)  

 Szituációs játék: „I am the teacher” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban:  

o a saját iskola bemutatása  

o az álomiskola (kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 
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 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú/felmérés, és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

o tantárgyak (pl. Do you like Maths?) 

o az én iskolám (pl. What’s our school like? - melyik a leggyakoribb jelző?) 

o iskolai ünnepek (pl. Which school holiday is the best?) 

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban 

megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra 

jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, 

utasításokat, eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során megcélzott 

tartalmakból. 

Javasolt tevékenységek 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

o öltözködés a különböző évszakokban 

o hétvégi tevékenységek a családban 

o időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

o évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- Csoport projectek: egy-egy tantárgy bemutatása célnyelven 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Head, shoulders, knees and toes..., If you’re happy..., One 

little finger...) 

- mozgásos játékok:  

o pl. Charades, Fly swat, Simon says..., Board race  
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o pl. memorizálás labdával, tornával,  

o pl. Lépj előre, ha tudod a választ! - játék 

- Kedvenc mese dramatizálása 

 

Témakör: English and language learning 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti 

különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az angol ábécé és jelkészlet ismerete 

 Az angol nyelv hangkészletének felismerése 

Javasolt tevékenységek 

- szavak lebetűzése, szavak diktálása betüzéssel  

- szituációs telefonos játék: Can you spell your name, please?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny/játék csoportban:  

o ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

o spelling bee játék ismert szavakkal 

o csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

o szókígyó - csapatverseny 

o betűzőverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. ABC-song)  

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- Szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- Közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

 

Témakör: Intercultural topics 
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Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, 

főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, 

állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: 

o születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban 

o egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánkról, 

valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző angolnyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- projektmunka: térkép rajzolása folyók, hegyek, városok megnevezésével 

- országismereti vetélkedő 

 

Témakör: Playful learning 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi tevékenységekben. 
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Javasolt tevékenységek 

- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő 

körjátékok/táncok elsajátítása  

- játékos szótanulás: pl. minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása (nursery rhyme competition) 

- egyéni/csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- Akasztófa játék  

- Barkochba  

- Activity  

- Bingó számokkal, szavakkal 

 

Témakör: Entertainment 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy 

mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és 

kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, 

egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek 

során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása szórakozás 

céljára. 

Javasolt tevékenységek 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint szerepkártyák 

segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása  

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb szabadidős 

tevékenységek során  

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- Célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Javasolt óraszám: 3 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ megszerzése. 

Javasolt tevékenységek 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése egyedül 

vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas/mondatos kiselőadást tart a tanult témakörökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

Eszközök: 

Tankönyvek : Young Stars 3. Tankönyv és munkafüzet, CD, Számítógép, laptop, tablet, projektor 

Tanulási módszer : 

Frontális 

- Páros munka 

- Csoportmunka 

- Egyéni munka 

Az értékelés formái: 

- Érdemjegyek 

- pontok ( piros, fekete)  

Számonkérés formái: 

- Szódolgozat  

- Írásbeli felelet 

- Témazáró dolgozat 

- Szóbeli felelet 
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4. évfolyam emelt szintű nyelvoktató osztály - 3 tanóra/hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

40 

Topics concerning classroom activities 24 

Cross-curricular topics and activities 8 

English and language learning 5 

Intercultural topics 6 

Playful learning 10 

Entertainment 6 

Gaining and sharing knowledge 3 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Javasolt óraszám: 40 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként 

rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve 

eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat 

az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 
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 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, 

tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: close family, 

friends 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: my home, my 

street, playground 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: pieces of furniture 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family events, 

holidays 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

playing, eating, clothing 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: healthy 

lifestyle 

 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals ( domestic 

and wild animals), plants 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature and  

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: pets 

and caring pets 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka:  

o családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

o lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhasználásával) 

o kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

o legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások bemutatása) 

— társakkal készített interjú órai keretek között, vagy „Class survey” (véleménykutatás) – 

eredménnyel  

o bemutatkozás (What’s your name? Eredmény: Melyik névből van a legtöbb?) 

o lakóhely (Do you live in a house or in a flat? Eredmény: Hol lakik az osztály többsége?) 

o családtagok (Have you got any brothers or sisters? Eredmény: Hány „rokongyerek” van az 

osztályban összesen?) 

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív 

táblával 

 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 
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 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás (pl. There were 10 in a bed and the little one said: Roll over…)  

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 hangutánzás: Which animal?  

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  

 ismerkedés az angol ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

 ismert mese/történet feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával  

 Színdarab előadása csoportban: pl. egy kiválasztott főbb ünnephez  

Témakör: Topics concerning classroom activities 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, 

kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén 

már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 
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 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: osztálytársak, 

tanárok (classmates, teachers) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a saját iskolám és 

termei ( my school and classrooms) 

 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a tanuláshoz 

szükséges alapvető eszközök 

 A témakörre alapvető jellemző tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanári 

utasítások a különböző tevékenységekhez (writing, reading, counting, physical and creative 

activities )  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, 

fontosabb iskolai ünnepélyek (school subjects, major school festivals)  

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során. 

Javasolt tevékenységek 

 játékos szótanulás: barkochba: (zsákban iskolai tárgyak) – „What have I got in my hand?”  

 mondókák, dalok tanulása 

 projektmunka csoportban: az ideális osztályterem tervezése berendezési tárgyak 

megnevezésével  

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási 

tevékenységek megnevezésével 

 halk/hangos szóismétlés 

 Betűzés játékosan – „akasztófa” 

 kiszámolós mondókák tanulása 

 csoportversenyek: pl. running dictation  

 Projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, tárgy stb. 

segítségével)  

 Szituációs játék: „I am the teacher” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban:  

o a saját iskola bemutatása  

o az álomiskola (kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 

 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú/felmérés, és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

o tantárgyak (pl. Do you like Maths?) 
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o az én iskolám (pl. What’s our school like? - melyik a leggyakoribb jelző?) 

o iskolai ünnepek (pl. Which school holiday is the best?) 

 

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban 

megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra 

jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, 

utasításokat, eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során megcélzott 

tartalmakból. 

Javasolt tevékenységek 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

o öltözködés a különböző évszakokban 

o hétvégi tevékenységek a családban 

o időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

o évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- Csoport projectek: egy-egy tantárgy bemutatása célnyelven 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Head, shoulders, knees and toes..., If you’re happy..., One 

little finger...) 

- mozgásos játékok:  

o pl. Charades, Fly swat, Simon says..., Board race  

o pl. memorizálás labdával, tornával,  

o pl. Lépj előre, ha tudod a választ! - játék 

- Kedvenc mese dramatizálása 
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Témakör: English and language learning 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti 

különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az angol ábécé és jelkészlet ismerete 

 Az angol nyelv hangkészletének felismerése 

Javasolt tevékenységek 

- szavak lebetűzése, szavak diktálása betüzéssel  

- szituációs telefonos játék: Can you spell your name, please?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny/játék csoportban:  

o ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

o spelling bee játék ismert szavakkal 

o csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

o szókígyó - csapatverseny 

o betűzőverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. ABC-song)  

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- Szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- Közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

Témakör: Intercultural topics 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, 

főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, 

állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: 

o születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban 

o egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánkról, 

valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző angolnyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- projektmunka: térkép rajzolása folyók, hegyek, városok megnevezésével 

- országismereti vetélkedő 

Témakör: Playful learning 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi 

tevékenységekben. 

Javasolt tevékenységek 
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- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő 

körjátékok/táncok elsajátítása  

- játékos szótanulás: pl. minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása (nursery rhyme competition) 

- egyéni/csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- Akasztófa játék  

- Barkochba  

- Activity  

- Bingó számokkal, szavakkal 

Témakör: Entertainment 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy 

mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és 

kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, 

egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek 

során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása szórakozás 

céljára. 

Javasolt tevékenységek 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint szerepkártyák 

segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása  

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb szabadidős 

tevékenységek során  

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- Célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 



- 289 - 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ megszerzése. 

Javasolt tevékenységek 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése egyedül 

vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas/mondatos kiselőadást tart a tanult témakörökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

 

Eszközök: 

Tankönyvek : Young Stars 3. Tankönyv és munkafüzet, CD, Számítógép, laptop, tablet, projektor 

Tanulási módszer : 

Frontális 

Páros munka 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

Az értékelés formái: 

Érdemjegyek 

pontok ( piros, fekete)  

Számonkérés formái: 

Szódolgozat  

Írásbeli felelet 

Témazáró dolgozat 

Szóbeli felelet 
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Német 4. évfolyam 

A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó 

megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek és a 

nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási motiváció egyre nő, 

ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban kialakuljon és erősödjön az a 

pozitív érzet, hogy képes idegen nyelven az alapvető kommunikációs igényeit kielégíteni. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanuló az 

idegennyelv-tanulás során szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett élményeire, 

tapasztalataira, s nem igényli a tudatos, rendszeres tanulást. Az elsődleges kommunikációs csatorna a 

hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók szövegértési és válaszadási készségének együttes 

fejlesztése kulcsfontosságú, ez alapozza meg a helyes kiejtés elsajátítását is. Ezen korai szakaszban 

kiemelt fontossága van a testbeszédnek is, mint a megértést és az eredményes kommunikációt 

elősegítő eszköznek. A tanuló tanórai beszédének természetes része még a magyar nyelvű kérdés és 

válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használ a tanár következetes célnyelv-

használatával párhuzamosan. Mindemellett fontos kiemelni, hogy a tanuló már az alsó tagozaton is 

megismerkedik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

későbbiekben önálló, tudatos nyelvtanulóvá váljon. 

A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül találkozik 

a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb kifejezéseket, kommunikációs fordulatokat 

élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja el. A nyelvfejlesztés változatos 

munkaformák révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a mozgással, dramatizálással 

összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló érdeklődésének felkeltéséhez. A 

tananyagban, a tanteremben a képek dominálnak, az új nyelvi elemek sokszor képekhez kötődnek. A 

tanulási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a korosztály érdeklődését meghatározó mesék, dalok, 

gyerektörténetek, melyek alkalmat nyújtanak az állandó és rendszeres ismétlésre, valamint állandó 

kapcsolat építésére az új és a már korábban megszerzett tudás között. A nyelvtanulás ebben a korai 

képzési szakaszban is kitekint egyéb tudásterületekre, hiszen a kisgyermek a világra még jobban 

egészként tekint, nem egyes tantárgyakra bontva, és szívesen ismerkedik a különböző, különösen a 

művészeti alkotást és mozgást igénylő tudásterületek szókészletével célnyelven.  

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől független 

tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 
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 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott 

szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, 

állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondanivalóját segítséggel vagy 

nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári 

minta követése által vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segítségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális 

csatornákon olvasott vagy hallott, nagyon egyszerű szövegekben is; 

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 

Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)  

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst 

du? Ich wohne in … ) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute! Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte! Lies den Text!) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Einen Tee, bitte!) 
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 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?) 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setz dich!) 

 mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund) 

 mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség (eins, zwei, ein Stück Schokolade) 

 minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht.) 

 térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató határozószók (hier, dort) 

 időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok (am Montag, am Wochenende, am Morgen, um 

7 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag 

tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (und, oder, aber, das, ich, 

mich) 
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4. évfolyam emelt szintű nyelvoktató osztály - 3 tanóra/hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

40 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 24 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Bezüge zur Zielsprache 5 

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 6 

Spielerisches Lernen 10 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 3 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 

Javasolt óraszám: 40 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként 

rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti 

szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 az adott tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 



- 294 - 

 

 az adott tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt 

nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: enge 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: das Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, 

altersbezogene Gegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: gesunde 

Lebensweise 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat 

ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haustiere halten 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka:  

 családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

 lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhasználásával) 

 kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások bemutatása) 

 társakkal készített interjú órai keretek között 

 bemutatkozás 

 lakóhely 

 családtagok  

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív táblával 

 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás 

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  
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 ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

 ismert mese közös olvasása németül és a szöveg feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával  

színdarab előkészítése csoportban: egy kiválasztott főbb ünnephez színdarab előkészítése és előadása  

Témakör: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, kreatív 

nyelvórai tevékenységek során; 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén 

már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eigene Schule 

 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

zum Lernen 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schreiben, Lesen, Zählen, Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

wichtigste Feste in der Schule 

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka csoportban: az ideális tanterem 

 osztályterem tervezése berendezési tárgyak megnevezésével  

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási 

tevékenységek megnevezésével 

 csoportversenyek, pl: Laufdiktat  

 projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, tárgy stb. 

segítségével)  

 szituációs játékok 

 betűzés játékosan – „akasztófa” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban: a saját iskola bemutatása; az álomiskola (kép, rajz, 

kulcsszavak stb. segítségével) 

 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

 tantárgyak 

 kedvenc tanárom 

 az én iskolám 

 iskolai ünnepek 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 
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 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban 

megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra jellemző 

tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, 

utasításokat, eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során megcélzott 

tartalmakból 

Javasolt tevékenységek 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

 öltözködés a különböző évszakokban 

 hétvégi tevékenységek a családban 

 időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

 évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Körperteil Blues, Kopf und Schulter …, Wochentagelied) 

- mozgásos játékok (pl. memorizálás labdával, tornával; süket postás játék; Lépj előre, ha tudod a 

választ! - játék) 

- kedvenc mese dramatizálása 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti 

különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A német ábécé és jelkészlet ismerete 

 A német nyelv hangkészletének felismerése 

Javasolt tevékenységek 

- szavak lebetűzése szavak diktálása betűzéssel  

- szituációs telefonos játék: „Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny csoportban: ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

- csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

- szókígyó - csapatverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. Das deutsche Alphabet-Lied) 

- betűzőverseny 

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

Témakör: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, 

főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, 

állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

 A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: 

 születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban (összehasonlítás)  

 egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánkról, 

valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző német nyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- országismereti vetélkedő 

Témakör: Spielerisches Lernen 
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Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő német nyelvi 

tevékenységekben 

Javasolt tevékenységek 

- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő körjátékok 

elsajátítása  

- játékos szótanulás: minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása 

- egyéni / csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- akasztófa játék, barkochba, activity, bingó, hatschi-patschi játék  

Témakör: Unterhaltung 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy mondatból 

álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és 

kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, egyszerű, 

a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű írott illetve hallott szövegek felhasználása 

szórakozás céljára 

Javasolt tevékenységek 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint szerepkártyák 

segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 
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- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása 

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb szabadidős 

tevékenységek során  

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető információkat 

szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel német nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét német nyelvű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése egyedül 

vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas-mondatos kiselőadást tart a tanult témakörökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

Eszközök: 

 Tankönyvek: Das neue Deutschmobil 1. Tankönyv, Munkafüzet, CD 

 számítógép, laptop, tablet, projektor 

Tanulási módszer: 

 Frontális 

 Pármunka 

 Csoportmunka 

 Önálló munka 

Az értékelés formái: 

Érdemjegyek 

Piros/fekete pontok 
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Számonkérés: 

 Szódolgozat hetente (10 szó) 

 Témazáró dolgozatok (2) 

 Helyesírás – hibátlan másolás 

 Tollbamondás gyakorolt, látott szöveg alapján 

 Min. negyed évente egy szóbeli felelet 

 

Digitális kultúra 3-4. évfolyam 
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt, melyek alapjaiban 
változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit, lehetőségeit és módszereit, valamint a 
tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A tanulás-tanítás egyik célja, hogy a korábban megszerzett 
alapkészségek mellett a digitális kompetenciák is beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. Az adott 
életkori szakaszban fontos feladat az is, hogy azok a tanulók is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni 
körülményeik miatt még nem kerültek kapcsolatba a digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális környezetben, 
felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így különösen 
a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. Ezeket 
a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív 
alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti a 
tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység 
elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 
tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 
birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 
legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a problémák megoldására. 

A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a tárgyi 
feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról, műveltségről van szó. 
A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem egy olyan szemléletmód 
kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs társadalom gyakran felmerülő 
problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a gyerekek. 

A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók átfogó képet 
kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden területét behálózó digitális 
eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk szükségességével. Megértik, hogy ezek az 
eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára 
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földrajzi távolságokat, időbeni távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem 
utolsósorban mindenki számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát. 

Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol valamilyen 
digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a gyerekek életéből vett 
feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy nem önmagukban álló kész 
megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk a gyerekek kezébe, hogy a digitális 
eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben tudják megoldani a felmerülő problémákat. E 
folyamatot minden esetben a konkrét és gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk. 

Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével, tárolásával, 
értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést nyernek a különböző 
infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő témakörökben, más tantárgyak tanulása 
során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat keresni és felhasználni, pl. kiselőadások, 
gyűjtőmunka, projektek alkalmával. 

A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a problémával, 
hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található, valamint, hogy a digitális térnek 
veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket 
és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és szülői segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek 
felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért kedvezőtlen hatásokat. 

A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja 
egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát 
felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz kidolgozott 
megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb mértékű változása esetén az 
algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül szükséges számítógép és informatikai 
környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan problémákat és a problémák megoldásához 
szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az 
algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi lépések 
egymásutánisága, a lépések kötött sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén az algoritmus rendre 
azonos kimenő adatainak létrehozása. Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy 
ezeket az algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő 
tevékenység eljátszása, azok lépéseinek megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések kihagyása 
vagy felcserélése és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes különböző 
tantárgyakban, cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus természetével 
természetesen nem definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak a gyerekek. Minden 
egyes alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok, melyeket a tanulókkal most már 
érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például matematikából a szöveges feladatok 
megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott mondat megoldásának algoritmusa, az írásbeli 
műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.  
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3–4. évfolyam 

A digitális kultúra az alsó tagozaton megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket, melyekre egyrészt 
a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé teszi a digitális 
kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását. A megvalósítás során fő alapelvnek a 
tevékenység-központúság, az életkori sajátosságok figyelembevétele tekinthető, hiszen ebben az életkori 
szakaszban a közvetlen tapasztalás kulcsfontosságú. Igen lényeges, hogy a tanulók olyan példákkal, 
lehetőségekkel szembesüljenek, melyeket közvetlen környezetükben is megtapasztalhatnak, illetve 
mindennapi életük szerves részét képezik. E környezetből kiindulva valósul meg az a fejlesztési folyamat, 
melynek eredményeképpen képesek lesznek a digitális környezetben tanulni, szórakozni, játszani, 
kísérletezni oly módon, hogy ismerik a digitális technológia előnyeit, veszélyeit, és képesek azt integrálni 
más tantárgyak tudáselemei közé. Kapcsolatba kerülnek olyan digitális tananyagokkal, portálokkal, 
tudásbázisokkal és fejlesztőalkalmazásokkal, melyek a 8-10 éves korosztály sajátosságait figyelembe véve 
segítik önálló és csoportos tanulásukat, egyéni érdeklődésük kielégítését, a tehetségfejlesztést és a 
felzárkóztatást egyaránt. Az algoritmikus gondolkodás életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenység-
központú fejlesztése a tanulás tanulását, a tanulási eredményt és a tanulással kapcsolatos attitűdöket is 
pozitív irányba befolyásolja. 

A 3–4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

3. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A digitális világ körülöttünk 6 

A digitális eszközök használata 10 

Alkotás digitális eszközökkel 6 

Információszerzés az e-Világban 8 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 6 

Összes óraszám: 36 

Témakör: A digitális világ körülöttünk 

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A digitális világ körülöttünk 6 

A digitális eszközök használata 14 

Alkotás digitális eszközökkel 18 

Információszerzés az e-Világban 8 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 6 

A robotika és a kódolás alapjai 16 

Összes óraszám: 68 
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– társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja 

fontosabb jellemzőit; 

– önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához applikációkat, 

digitális tananyagot, oktatójátékot, képességfejlesztő digitális alkalmazást; 

– kezdetben tanítói segítséggel, majd önállóan használ néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, 

elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének kielégítése céljából.  

– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, digitálistananyag-lelőhelyet. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A digitális környezet elemeinek megnevezése 

– Az online és az offline környezet összehasonlítása 

– A digitális világ alapvető összefüggéseinek megértése 

– Digitális tananyagok, gyermekeknek készített alkalmazások használata 

Fogalmak 

internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program, okoseszközök, adatok, tárolás, 
keresés, applikáció, oktatóprogram 

Javasolt tevékenységek 

– Digitális tananyagok alkalmazása különböző tudáselemek feldolgozásához, gyakorlásához 

– Programok futtatása, ezekben személyre szabott beállítások elvégzése 

– A tanuló környezetében található digitális eszközök megnevezése, funkcióik körülírása 

– Szituációs játékok során néhány információs társadalomra jellemző élethelyzet eljátszása 

– Más tantárgyak tanulásakor digitális eszközök alkalmazása a differenciált tanulásszervezés során 

– Kisiskolások számára készült portálok látogatása, az ott található alkalmazások használata 

Témakör: A digitális eszközök használata 

Javasolt óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben,  

– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök közül azokat, amelyek az adott probléma 

megoldásához szükségesek. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az adott 

eszköz alkalmazása; 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 

funkciókat is alkalmaz; 

– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése 

– A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete 

– Digitális eszközök használata 

– Digitális eszközök védelme 
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– Problémamegoldás digitális eszközzel 

– A digitális eszköz használatának korlátai 

– Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, tableten, notebookon vagy asztali 

számítógépen 

– Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei 

Fogalmak 

digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális 
kamera, adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár, projektor, laptop, mentés, ki- és bekapcsolás, 
újraindítás, beállítások, függőség, menü 

Javasolt tevékenységek 

– Digitális eszközök üzembe helyezése, rendeltetésüknek megfelelő használata 

– Digitális eszközök használata egyszerű tantárgyi feladatok megoldásához 

– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő ismeretek gyűjtése digitális eszköz segítségével 

– Érvelés a tudatos digitáliseszköz-használat mellett, az értelmetlen túlzott használat ellen 

– Beállítások elvégzése digitális eszközökön 

– Néhány digitális eszköz kezelőszerveinek megnevezése, bemutatása és biztonságos használata 

– Adott probléma megoldásához digitális eszköz kiválasztása, érvelés a választás mellett 

Témakör: Alkotás digitális eszközökkel 

Javasolt óraszám: 18 óra (6/12) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben; 

 megvizsgálja és értékeli az általa alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

– grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

– egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazni 

– Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek felismerésére és alkalmazására 

– Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete 

– Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése 

– Azonos funkciójú alkalmazások összehasonlítása 

– Egy adott szoftver funkcióinak és lehetőségeinek értelmezése 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása 

Fogalmak  

rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás, szerkesztés, visszavonás, 
módosítás, képfájl, digitális fotó 

Javasolt tevékenységek 

– Az iskolai feladatoknak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő rajz készítése digitális eszközzel  
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– Az adott célnak megfelelő digitális produktumok létrehozása önállóan,  

– Választás az adott program által biztosított lehetőségek közül 

– Az adott alkalmazás beállításainak használata 

– Az elkészült alkotások mentése 

– Korábban elkészített digitális alkotások megnyitása, módosítása 

– A saját és az osztálytársak digitális alkotásainak értékelése  

– Az alkalmazott grafikai megoldások értelmezése 

Témakör: Információszerzés az e-Világban 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– a rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 

helyességéről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

– állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 

felhasználja napi tevékenysége során; 

– információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

– kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Alkalmazói készségek fejlesztése 

– Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete 

– Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása  

– Példák, tapasztalatok elemzése a hamis információkkal, azok felismerésével kapcsolatban 

– Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban 

– Egyszerű infografika, diagram értelmezése, állítások megfogalmazása a leolvasott adatokkal 

kapcsolatban 

Fogalmak 

böngészőprogram, keresés, hamis információ, nem megbízható weboldalak, kulcsszó, keresőkifejezés, 
álhír, infografika, adat, grafikon, címsor, weboldal, webhely, URL, pontos kifejezés, találat 

Javasolt tevékenységek 

– Adatok gyűjtése az interneten személyekkel, jelenségekkel, állatokkal, növényekkel, eseményekkel 

kapcsolatban 

– Információkeresés kulcsszavak segítségével  

– Állítások megfogalmazása, érvelés egy infografika, táblázat, grafikon alapján  

– Az interneten gyűjtött információk felhasználása érveléshez, véleményalkotáshoz  

– Ellenőrzések végzése egy talált információ hitelességével kapcsolatban 

Témakör: Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 

Javasolt óraszám: 6 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– egyszerű eljárásokkal meggyőződik néhány, az interneten talált információ igazságértékéről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az e-Világ 

veszélyeivel kapcsolatban; 

– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A személyes adat fogalmának értelmezése 

– Az online zaklatás felismerése, a segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és gyakorlása 

– Közvetlen tapasztalatok szerzése az álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal kapcsolatban 

– Az online kommunikáció etikai és biztonsági szabályrendszerének bemutatása 

– Az online függőség jellemzőinek ismerete 

– A személyes adatok védelme 

– A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei 

Fogalmak  

internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, blokkolás, kizárás, jelentés, bizalmas 
információk, jelszó, személyes adat 

Javasolt tevékenységek 

– Érvelés egy információ hitelességével kapcsolatban 

– Példák gyűjtése az internetes zaklatások néhány megjelenési formájáról 

– Szituációs játék eljátszása az internetes támadások, zaklatások esetén történő segítségkérés néhány 

formájáról 

– Tanácsok megfogalmazása, napirend készítése a túlzott digitáliseszköz-használat ellensúlyozására, 

kiküszöbölésére 

– Olyan érzékeny, személyes adatok megnevezése, melyeket fokozottan óvni szükséges a digitális 

kommunikáció során 

Javasolt tevékenységek 

– Néhány olyan algoritmus eljátszása, kirakása, melyet mindennapi tevékenységeink során alkalmazunk 

– Adott utasításoknak megfelelő mozgás (lépegetés) egy kijelölt területen, robotpályán 

– Algofejtörők megoldása modell segítségével 

– A robot adott feltételek alapján végzendő mozgásának megtervezése, kirakása jelekkel, a mozgások 

lelépegetése  

– Útvonalak tervezése, kódolása adott feltételek alapján 

– Egyszerű mozgások kódolása padlórobottal 

– A robot mozgásának elemzése 

– Az adott kódsor módosítása újabb feltételek alapján 

– Történetek mesélése a robot mozgásával kapcsolatban 

– Önálló történetek kódolása robot segítségével 
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4. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A digitális világ körülöttünk 0 

A digitális eszközök használata 4 

Alkotás digitális eszközökkel 12 

A robotika és a kódolás alapjai 16 

Összes óraszám: 36 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

Javasolt óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az adott 

eszköz alkalmazása; 

– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 

választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 

funkciókat is alkalmaz; 

– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Digitális eszközök használata 

– Digitális eszközök védelme 

– Problémamegoldás digitális eszközzel 

– A digitális eszköz használatának korlátai 

– Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, tableten, notebookon vagy asztali 

számítógépen 

– Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei 

Fogalmak 

digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális 
kamera, adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár, projektor, laptop, mentés, ki- és bekapcsolás, 
újraindítás, beállítások, függőség, menü 

Javasolt tevékenységek 

– Digitális eszközök üzembe helyezése, rendeltetésüknek megfelelő használata 

– Digitális eszközök használata egyszerű tantárgyi feladatok megoldásához 

– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő ismeretek gyűjtése digitális eszköz segítségével 

– Érvelés a tudatos digitáliseszköz-használat mellett, az értelmetlen túlzott használat ellen 

– Beállítások elvégzése digitális eszközökön 

– Néhány digitális eszköz kezelőszerveinek megnevezése, bemutatása és biztonságos használata 
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– Adott probléma megoldásához digitális eszköz kiválasztása, érvelés a választás mellett 

Témakör: Alkotás digitális eszközökkel 

Javasolt óraszám: 18 óra (6/12) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

 társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

– egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

– egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazni 

– Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek felismerésére és alkalmazására 

– Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete 

– Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése 

– Azonos funkciójú alkalmazások összehasonlítása 

– Egy adott szoftver funkcióinak és lehetőségeinek értelmezése 

– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása 

Fogalmak  

rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás, szerkesztés, visszavonás, 
módosítás, képfájl, digitális fotó 

Javasolt tevékenységek 

– Az iskolai feladatoknak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő rajz készítése digitális eszközzel  

– Az adott célnak megfelelő digitális produktumok létrehozása önállóan, illetve páros vagy csoportos 

munka keretében 

– Választás az adott program által biztosított lehetőségek közül 

– Az adott alkalmazás beállításainak használata 

– Az elkészült alkotások mentése 

– Korábban elkészített digitális alkotások megnyitása, módosítása 

– A saját és az osztálytársak digitális alkotásainak értékelése megadott szempontok alapján  

– Az alkalmazott grafikai megoldások értelmezése 

– Mérlegelés, indoklás az adott probléma megoldása során megvalósított digitáliseszköz-használattal 

kapcsolatban 

Témakör: A robotika és a kódolás alapjai 

Javasolt óraszám: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, melyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek; 

– eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

– alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

– feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

– Egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, tevékenység útján történő megvalósítása 

– Algoritmusok összehasonlítása, elemzése 

– Algoritmus lépésekre bontása 

– Algoritmus kiválasztása 

– Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

– Egyszerű algoritmusok kódolása pl. padlórobottal  

– Adott problémához algoritmus választása 

– A robotok szerepének bemutatása 

– Kódolás tevékenységgel 

– Kódolás grafikus felületen 

– Néhány elemi lépésből álló algoritmus tudatos alkalmazása, módosítása 

Fogalmak 

robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás, módosítás, 
utasítás, elágazás 

Javasolt tevékenységek 

– Néhány olyan algoritmus eljátszása, kirakása, melyet mindennapi tevékenységeink során alkalmazunk 

– Adott utasításoknak megfelelő mozgás (lépegetés) egy kijelölt területen, robotpályán 

– Algofejtörők megoldása modell segítségével 

– A robot adott feltételek alapján végzendő mozgásának megtervezése, kirakása jelekkel, a mozgások 

lelépegetése  

– Útvonalak tervezése, kódolása adott feltételek alapján 

– Egyszerű mozgások kódolása padlórobottal 

– A robot mozgásának elemzése 

– Az adott kódsor módosítása újabb feltételek alapján 

– Történetek mesélése a robot mozgásával kapcsolatban 
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– Önálló történetek kódolása robot segítségével 
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Testnevelés 1-4. évfolyam 
A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen komplex 
célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének 
biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, 
miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is 
megtörténik. 

A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés lehetőségeinek és 
eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató magatartásán keresztül alakítja, 
formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó ismeretek átadása, a szokások kialakítása az 
alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató 
tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe van a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges 
képzettséggel rendelkező pedagógus végez. A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs 
képességek fejlesztésének szenzitív szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes 
igényéből fakadó mozgásszükségletet úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és 
fejlesztése mellett kiemelt szerepet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó 
szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a korban alapozható meg 
a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen hozzájárul az élethosszig tartó, 
egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósításához. Így válhat az egyén később a 
társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a rendszeres higiéniai alapok megismerése, 
elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli 
helyszíneken végzett rendszeres testmozgás szükségességének tudatosítása a környezet megismerésén 
keresztül járul hozzá a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.  

A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 
tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák elsajátításának alapfeltétele a 
természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. Az 
alapkészségek egyszerű végrehajtását gyakorolva jutunk el az összetettebb helyzetekben történő 
végrehajtásig. A tanulási folyamat során érvényesülnie kell a sikerességnek, az örömteli mozgásos 
tevékenységnek, amely a játékkal, a játékos mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a 
testmozgáshoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól 
haladunk az egyre nehezedő szabályok alkalmazása felé.  

Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. A 
differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerezhető tudás 
legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifejtésre késztessék, de ez 
ne vezessen kudarchoz, ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos megkülönböztetést. 
Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak a társaik gyengébb 
teljesítménye, esetleg testi és más fogyatékossága iránt. 

Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók 
mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése, hogy 
alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként szolgál továbbá a 
diákok önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek formálása, a szabálykövető 
magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak megfelelő erővel, gyorsasággal és állóképességgel 
rendelkezzenek. Ugyanakkor korosztályuknak megfelelően fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és 
reakcióképességük, térbeli tájékozódó és egyensúlyozó képességük. A mozgástanulás során elsajátítják a 
különböző futások, ugrások és dobások alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatokat. A lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet. 

A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember természetes 
küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok során a gyermek 
megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez alkalmazkodik, koncentrációja, 
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tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc megélésével azonnal értékelheti saját 
teljesítményét.  

A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a tisztelet, a társak 
iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos feladatmegoldások során. 

A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a 
mechanikus másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő információ 
helyett a tárgyakra emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati viszonyaiban a jelenségszintű 
megértés felülírja a logikai értelmezés alternatíváját. Figyelmük, koncentrálóképességük szétszórt, rövid 
ideig tart, így kiemelt szempont a változatos óraszervezési eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos 
szerepet kapnak a direkt módszertani eljárások.  

A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal 
rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek testedzésének, mozgásműveltségük 
kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok 
elsajátítása és rendszeres végzése, a preventív szemlélet alkalmazása.  

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 
tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult kölcsönhatás 
eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási formákkal 
összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző 
mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős 
befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-
motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha 
annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és 
gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 
általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az 
erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a 
kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni 
gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 
metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 
mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik 
a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses tényező 
dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 
komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 
tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 
lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, 
tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a 
nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív 
típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas kapcsolati 
kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus egészséggel, 
a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és 
a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és tanításának jelentős 
közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó 
együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, 
a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és 
egymásrautaltság stb.). 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló kreatív 
alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok 
összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a 
sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az 
olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális 
örökségét. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a természetes 
mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének színvonala, valamint a 
motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az alsó tagozatos diákok életkori 
sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik legfontosabb eleme a pozitív tanulási légkört kialakító 
fejlesztő-formáló értékelés. A pszichomotoros teljesítmény az érzelmi-akarati tényezőkkel koherens 
egységet alkotva képezi a minősítés alapját. 
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1. évfolyam 

Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1–2. évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatározóak a 
gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és nem utolsósorban 
az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók már az első tanórákon 
megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és megfelelő sportfelszerelés 
nélkülözhetetlenségét, az alapvető higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek ebben a szakaszban 
válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel a kulturális tudatosság kompetenciái kialakulnak. Az óra 
szervezési kereteit adják az egyszerű rendgyakorlatok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és 
megtapasztalják a közösségben történő alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális 
jelentőségét, ezzel megalapozva a következő iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás 
kompetenciái eredményes kialakításának lehetőségét.  

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten fontosnak tartja 
az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, kúszások, mászások), a 
manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorlatok) sokféle formában és eszközzel 
történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás 
során a versengéssel és egyéni megmérettetéssel szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. 
Hangsúlyosak az alkalmanként változó, véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos 
mozgásformák, ahol a különböző egyéni képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a 
kudarcélmény lehetősége. Ennek megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program 
eszközrendszerének és módszertanának.  

Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő testsémák, a 
téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak kialakítása. Ezek a 
képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, hanem közvetett idegrendszeri 
hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgálják.  

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs fejlesztő hatása 
megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív koordinációs képességek, a 
leleményesség, a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén. Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók 
szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, hiszen a tevékenység közben folyamatosan 
változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A 
pillanatnyi erőviszonyok nem feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, 
kitartás és önuralom szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő 
játékokon keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, 
melynek célja a fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók legyenek a 
labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, taktikai alapjai. Az egyszerű 
játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, jellemvonások, ezzel nagyban elősegítve 
a tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli korlátozottságát. Az 
egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló fejezetei, inkább az egész tanéven 
át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés 
elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a 
bemutattatásnak.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 
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MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és 

tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok 

kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához igazított 

sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szimultán és 

egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás 

alapvető szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni 

egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 
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1. évfolyam sportorientált osztály - 4+1 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

(heti óraszám: 
4+1 óra) 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
4+1 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13  +5 18 

2. Kúszások és mászások 13   13 

3. Járások, futások 18   18 

4. Szökdelések, ugrások 13 +3 16 

5. Dobások, ütések 10  +3 13 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18  -3 15 

7. Labdás gyakorlatok 13  +5 18 

8. Testnevelési és népi játékok 16  +7 23 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15 -5 10 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben (lovaglás) +1 óra 

23 +13 36 

11. Úszás  18 -18 0 

Évfolyam összesen 170   +10 180 

− Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

1. évfolyam: Szabad órakeret összesen: 10 

Lovaglás ebből: 10 
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1. évfolyam emeltszintű nyelvoktató osztály- 3+2 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

(heti óraszám: 
3+2 óra) 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
3+2 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13 (8+5) +4 17 (11+6) 

2. Kúszások és mászások 13 (8+5)  13 (8+5) 

3. Járások, futások 18 (11+7)  18 (11+7) 

4. Szökdelések, ugrások 13 (8+5)  13 (8+5) 

5. Dobások, ütések 10 (6+4) +2 12 (8+4) 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18 (11+7) -2 16 (11+5) 

7. Labdás gyakorlatok 13 (8+5) +10 23 (14+9) 

8. Testnevelési és népi játékok 16 (10+6) +12 28 (17+11) 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15 (9+6) -5 10 (7+3) 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben 

23 (14+9) +7 30 (20+10) 

11. Úszás  18  -18 0 

Évfolyam összesen 170   +10 180 (108+72) 

− Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

1. évfolyam: Szabad órakeret összesen: 10 

Labdás gyakorlatok ebből: 10 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

 tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

 Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

  

 A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

 A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az izomtudat 

kialakítása. A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

 Tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

 A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása.  

 Megismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

végrehajtásának megismerése. 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása. 

 Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban. 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi 

szergyakorlatokkal. 

 A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása. 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása. 

 Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör alakzatok, (szét)szórt alakzat, 

nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

 Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, eszközök felhasználásával vagy 

eszköz nélkül.  

 Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi és 

gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nélkül.  

 Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés 

gimnasztika. 

 Keringésfokozó feladatok. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. 
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menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 
statikus gyakorlatelemek elnevezései 
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TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

 Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb 

meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy 

szaggatott mozdulatokkal is) 

 Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

 Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

 Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

 Kúszó és mászó csapatjátékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

 Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző 

irányokban 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

 Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és 

fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott 

és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó 

formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
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− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, 
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe, 

sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 
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felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező hely, 
ritmus 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő 

labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 
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dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák oldal 
 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek 

használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb 

utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és 

kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástávolságokkal, 

egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 
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egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, 
„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, 
medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok 

a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző testhelyzetekben és 

különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 
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mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 
labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 
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− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér 

határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély 

súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az 

egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint 

változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, 

változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 
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szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal, 
ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását 

elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő 

feladatokkal 
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− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test 

különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

FOGALMAK 

húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás)  

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás, 
tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 

 

TÉMAKÖR: LOVAGLÁS 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A tanuló biztonsággal közlekedik a lovardában és a lovak környezetében.  
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- Ismeri a ló alapvető etológiai tulajdonságait, szükségleteit.  

- A lovasfoglalkozás során fegyelmezetten, tisztelettel bánik a lóval, oktatójával és társaival. 

- Futószáron képes független kézzel, stabil egyensúlyban lépni és ügetni, osztálylovaglásban képes az 
alapvető lovardai alakzatok végrehajtására helyes csizma-, derék- és szársegítségekkel, lépés és 
ügetés jármódokban.  

- Ismeri a lovarda és az istálló rendjét, szabályait, segítséggel képes a lovak körüli általános teendők 
elvégzésére. 
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2. évfolyam 

Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1–2. évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatározóak a 
gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és nem utolsósorban 
az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók már az első tanórákon 
megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és megfelelő sportfelszerelés 
nélkülözhetetlenségét, az alapvető higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek ebben a szakaszban 
válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel a kulturális tudatosság kompetenciái kialakulnak. Az óra 
szervezési kereteit adják az egyszerű rendgyakorlatok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és 
megtapasztalják a közösségben történő alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális 
jelentőségét, ezzel megalapozva a következő iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás 
kompetenciái eredményes kialakításának lehetőségét.  

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten fontosnak tartja 
az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, kúszások, mászások), a 
manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorlatok) sokféle formában és eszközzel 
történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás 
során a versengéssel és egyéni megmérettetéssel szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. 
Hangsúlyosak az alkalmanként változó, véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos 
mozgásformák, ahol a különböző egyéni képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a 
kudarcélmény lehetősége. Ennek megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program 
eszközrendszerének és módszertanának.  

Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő testsémák, a 
téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak kialakítása. Ezek a 
képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, hanem közvetett idegrendszeri 
hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgálják.  

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs fejlesztő hatása 
megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív koordinációs képességek, a 
leleményesség, a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén. Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók 
szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, hiszen a tevékenység közben folyamatosan 
változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A 
pillanatnyi erőviszonyok nem feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, 
kitartás és önuralom szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő 
játékokon keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, 
melynek célja a fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók legyenek a 
labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, taktikai alapjai. Az egyszerű 
játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, jellemvonások, ezzel nagyban elősegítve 
a tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli korlátozottságát. Az 
egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló fejezetei, inkább az egész tanéven 
át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés 
elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a 
bemutattatásnak.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 
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MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és 

tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok 

kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához igazított 

sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szimultán és 

egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás 

alapvető szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni 

egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 
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2. évfolyam sportorientált osztály - 4+1 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

(heti óraszám: 
4+1 óra) 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
4+1 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 

2. Kúszások és mászások 13   13 

3. Járások, futások 18   18 

4. Szökdelések, ugrások 13  13 

5. Dobások, ütések 10   10 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18  -3 15 

7. Labdás gyakorlatok 13   13 

8. Testnevelési és népi játékok 16   16 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15 -5 10 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben  

23  23 

11. Úszás  18 +18 36 

Évfolyam összesen 170   +10 180 

− Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

2. évfolyam: Szabad órakeret összesen: 10 

úszás                                                                   ebből: 10 
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2. évfolyam emeltszintű nyelvoktató osztály- 3+2 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
3+2 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 (10+3) 

2. Kúszások és mászások 13   13 (8+5) 

3. Járások, futások 18   18 (15+3) 

4. Szökdelések, ugrások 13  13 (10+3) 

5. Dobások, ütések 10   10 (8+2) 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18 -3 15 (12+3) 

7. Labdás gyakorlatok 13   13 (10+3) 

8. Testnevelési és népi játékok 16   16 (11+5) 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15  -5 10 (7+3) 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben 

23  23 (13+10) 

11. Úszás  18  +18 36 

Évfolyam összesen 170   +10 180 (108+72) 

− Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

2. évfolyam: Szabad órakeret összesen: 10 

Úszás ebből: 10 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

 tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

 Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

 A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

 A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az izomtudat 

kialakítása. A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

 Tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

 A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása.  

 Megismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

végrehajtásának megismerése. 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása. 

 Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban. 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi 

szergyakorlatokkal. 

 A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása. 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása. 

 Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör alakzatok, (szét)szórt alakzat, 

nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

 Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, eszközök felhasználásával vagy 

eszköz nélkül.  

 Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi és 

gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nélkül.  

 Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés 

gimnasztika. 
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 Keringésfokozó feladatok. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 
statikus gyakorlatelemek elnevezései 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

 Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb 

meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy 

szaggatott mozdulatokkal is) 

 Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

 Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

 Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

 Kúszó és mászó csapatjátékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

 Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző 

irányokban 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

 Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és 

fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott 

és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó 

formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, 
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe, 

sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező hely, 
ritmus 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő 

labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák oldal 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek 

használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb 

utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban 
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− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és 

kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástávolságokkal, 

egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, 
„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, 
medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok 

a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző testhelyzetekben és 

különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 
labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér 

határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély 

súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az 

egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint 

változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, 

változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

FOGALMAK 

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal, 
ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását 

elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő 

feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test 

különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

FOGALMAK 

húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás)  

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás, 
tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 
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TÉMAKÖR: Úszás  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végzett játékok, úszások megszerettetése 

 Lebegések, merülések végrehajtása segítség nélkül 

 Siklások, lábtempók gyakoroltatása hason, háton 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A folyamatos úszások távolságának fokozatos növelése 

 Víz alatti úszások 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat 

hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 
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3. évfolyam 

A korosztályra továbbra is jellemző, hogy a különböző kognitív és affektív területek fejlődése a 
nagymértékű mozgásszükségletben is kifejeződik. A tanuló az előző időszakhoz képest már kialakult 
szokásrenddel rendelkezik, magabiztosabban mozog az oktatási környezetben, értelmi képességei 
jelentősen javultak. Az időszak fő célja, hogy átvezesse a diákokat a mozgásműveltség különböző 
sportágakban testet öltött formáinak elsajátításához. 

Az alapmozgásoknál az egyszerű futó-ugró-dobó gyakorlatokban megjelennek azok a jellegzetes technikai 
elemek, amelyek a későbbiekben egy-egy összetettebb mozgás vezető műveletét alkotják. A gyakorlás 
során egyre nagyobb szerep jut az önálló csapatokban, csoportokban történő foglalkoztatásnak. A 
fejlesztésnek meghatározó formája a Kölyökatlétikában kialakított többállomásos feladatrendszer. 

A testnevelési és népi játékok továbbra is kiemelten fontosak. A szabályaik gazdagodnak, térbeli, időbeli 
kiterjedésük növekszik, illetve kiegészülnek az egyes labdajátékok egyszerűsített, könnyített formáival, 
például a szivacskézilabdával, a zsinórlabdával, a mini kosárlabdával. A tanulók tevékenységét egyre 
kevésbé az öncélúság, mindinkább a kooperativitás igénye, a társakkal történő együttműködés 
lehetőségének felismerése jellemzi. A csapatalakításoknál – a tanulói esélyegyenlőség figyelembevételével 
– teret kap az önállóság. 

A torna mozgásanyagát megalapozó egyszerű mozgásformák szenzitív időszaka ez. A gurulások, fordulatok, 
forgások, támasz- és függőhelyzetek, valamint az egyensúlyi elemek könnyen taníthatók, a kedvező 
testarányok, a relatíve kis testtömeg, illetve az ízületi rendszer plasztikussága révén könnyen taníthatók. 
Ennek eredményeként a későbbiekben jelentkező természetes gátlások mértéke jelentősen csökkenthető. 

A küzdőgyakorlatokra továbbra is a játékos formájú társas küzdelmek jellemzőek, közvetlen és pillanatnyi 
kontaktussal, melyek kiválóan fejlesztik az egyensúlyozás, a tér és távolság érzékelés képességét, valamint 
a ritmusképességet. Emellett az asszertivitás megőrzése és fejlesztése mellett továbbra is kiemelten fontos 
a társak tisztelete, megbecsülése, egymás elfogadása. 

A megfelelő vízbiztonság kialakítása után ebben a szakaszban nyílik lehetőség a tanulók számára kedvező 
úszásnem(ek) megtanítására, megtanulására és egyben kondicionális eszközként történő felhasználására.  

A 3–4. évfolyamon, a prevenciós szemlélet megvalósításaként, fokozottan ügyelni kell a biomechanikailag 
helyes testtartás kialakítását szolgáló gimnasztikai gyakorlatok rendszeres alkalmazására, a törzsizomzat 
erősítését elősegítő utánzó természetes mozgások beépítésére a különböző témakörök tartalmi elemeibe. 

A gyógytestnevelés testgyakorlatainak végrehajtása során a tanulókban kialakul a korrekciós gimnasztika 
gyakorlatok precíz, pontos végrehajtása iránti igény. Emellett tudatosul, hogy mely testgyakorlatok segítik, 
illetve gátolják elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltoztatását. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− a sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és 

tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok 

kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

 



- 340 - 

 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, társak mozgásához igazított 

sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− különböző mozgásai jól koordináltak, a hasonló mozgások szimultán és egymást követő 

végrehajtása jól tagolt. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás 

alapvető szabályait. 

 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást. 

 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni 

egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 

A 3–4. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 26 

Kúszások és mászások 26 

Járások, futások 36 

Szökdelések, ugrások 26 

Dobások, ütések 20 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 36 

Labdás gyakorlatok 26 

Testnevelési és népi játékok 32 

Küzdőfeladatok és -játékok 30 

Foglalkozások alternatív környezetben 46 

Úszás 36 
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Összes óraszám: 340 

 

1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a „Gyógytestnevelés” témakör 
óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában állapíthatják 
meg a többi témakör óraszámának terhére. A „Gyógytestnevelés” témakör óraszámát, illetve az egyes 
témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, 
elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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3. évfolyam sportorientált osztály - 5 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

(heti óraszám: 
5+0 óra) 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
5+0 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 

2. Kúszások és mászások 13   13 

3. Járások, futások 18  -3 15 

4. Szökdelések, ugrások 13  13 

5. Dobások, ütések 10   10 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18  -3 15 

7. Labdás gyakorlatok 13  +7 20 

8. Testnevelési és népi játékok 16  -1 15 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15 -5 10 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben  

23 -3 20 

11. Úszás  18 +18 36 

Évfolyam összesen 170   +10 180 
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3. évfolyam emeltszintű nyelvoktató osztály- 3+2 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
3+2 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 (6+7) 

2. Kúszások és mászások 13   13 (6+7) 

3. Járások, futások 18  -3 15 (7+8) 

4. Szökdelések, ugrások 13  13 (7+6) 

5. Dobások, ütések 10   10 (5+5) 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18 -3 15 (7+8) 

7. Labdás gyakorlatok 13  +7 20 (11+9) 

8. Testnevelési és népi játékok 16  -1 15 (7+8) 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15  -5 10 (5+5) 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben 

23 -3 20 (11+9) 

11. Úszás  18  +18 36  

Évfolyam összesen 170   +10 180 (108+72) 
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TÉMAKÖR:  Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának ismerete 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő, pontos 

és rendszeres kivitelezése. Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatokkal 

 A biológiailag helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása 

 A szervezet általános bemelegítését szolgáló gyakorlatok megismerése 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 
statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a 
gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 
megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 
kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetmegelőzési szabályainak következetes betartása 

 Kúszások, mászások, átbújások párban és csapatban fizikai kontaktus nélkül a társ(ak) mozgásával 

azonos vagy eltérő formában, fizikai kontaktussal kooperatív jelleggel, szerek használatával 

 Utánzó mozgások játékos formában, különböző tornaszereken 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 Izomerő- és mozgáskoordináció-fejlesztés mászó feladatokkal 

 Különböző vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen és/vagy függőleges irányba történő kúszások, 

mászások 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával, különböző tornaszereken 

 Akadálypályák leküzdése 

 Egyéni, páros és csapatversenyek, játékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó-mászó feladatokkal, játékos formában, különböző 

tornaszereken 

FOGALMAK 

függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le, függés 

A gyógytestnevelés-órán a kúszások és mászások mozgásanyagából a tanulók képességeihez mérten 
összetett gyakorlatsorokat alakíthatunk ki akadálypályák segítségével, vagy különböző szerekkel, illetve 
társsal vagy társakkal együtt alkalmazva, a törzsizomzat megerősítéséhez. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes és aszimmetrikus kartartásokban 

 Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és oldalra 

hajlításokkal) 

 Járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben 

 A Kölyökatlétika eszközeivel futófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Saroklendítés, térdemelés futás közben síkon és kis akadályok felett, előre, hátra és oldalra 

karkörzésekkel kombinálva 

 Oldalazó futás keresztlépésekkel, szimmetrikus kartartásokkal 

 Sor- és váltóversenyek, szemből, hátulról és váltózónából történő váltással különböző feladatokkal 

kombinálva 

 Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

 Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre, érintésre, vizuális jelekre indulással 

 30 m síkfutás sávban az állórajt szabályai szerint lendületes átfutással a célvonalon időre 
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 Folyamatos futás különböző terepen és feladatokkal játékos formában 

 Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal, fordulatokkal és íven, állandó vagy 

váltakozó lépéshosszal, ritmussal 

 Futások párban és csoportban tempótartással és -váltással, gyors irány- és sebességváltással fogó- és 

kidobójátékok közben 

 Folyamatos futások 6-8 percen keresztül 

FOGALMAK 

futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás, 
oldalazó futás, keresztlépés 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók 
állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük 
szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében.  

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és szökdelő feladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Indiánszökdelés ellentétes és azonos karlendítéssel, sasszé és oldalazó szökdelések páros 

karlendítésekkel, körzésekkel 

 Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt és egy lábon 

ugrókötélhajtás közben 

 Szökdelések helyváltoztatás közben előre, oldalra, hátra, meghatározott területre különböző 

variációkban (sportlétra gyakorlatanyaga) 

 Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra (zsámolyra) fel 

és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel 

 Távolugrás rövid lendületből: maximum 10 m-es nekifutásból egy lábról elugrás 60 cm-es ugrósávból 

szivacsba vagy homokgödörbe érkezéssel guggolásba 

 Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 lépés lendületszerzéssel történő felugrások egy lábról növekvő 

magasságra 

 Páros lábról felugrás helyből és 1-2 lépés nekifutásból céltárgy elérésére törekedve 

FOGALMAK 

lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró láb, 
lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, 
egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
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TÉMAKÖR: Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

 Labda gurítása társnak különböző testhelyzetekben, egy és két kézzel 

 Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, térdelésből, 

állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra 

 A labda biztonságos elkapása vagy sebességének csökkentése párban, csoportban, csapatban, 

pontszerző versengések közben 

 Szivacsgerely, kislabda, szoknyás labda, sípoló rakéta hajítása harántterpeszből, majd maximum 5 m 

lendületszerzésből célra és távolságra 

 Füles labda, gumidiszkosz, szoknyás labda, karika vetése egy kézzel oldal- és harántterpeszből célra 

 Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése 

 Floorball, asztalitenisz, tollaslabda ütésmozdulatainak gyakorlása 

 Egy választott ütős sportág játékszerű gyakorlása 

 Sor- és váltóversenyek különböző dobó- és ütőfeladatokkal kombinálva 

FOGALMAK 

egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés, 
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések 
elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása. 
Ajánlott a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása.  

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A tér-, izom- és egyensúlyérzék további fejlesztése 

 A helyes testtartás tudatosítása és az esztétikus mozgásvégrehajtás igényének kialakítása 

 Az önfegyelem megteremtése a saját gátlások legyőzésében 

 A mozgásritmus térbeli, időbeli és dinamikai jellemzőinek kialakítása 

 Gurulóátfordulások végrehajtása kiinduló helyzet nehezítésével 

 Zsugorfejállás elsajátítása 

 Kézállási kísérletek végrehajtása segítségadással, falnál és önállóan 

 Kézenátfordulás oldalra kísérletek végrehajtása 

 Egyszerű támaszugrások és függőleges repülés végrehajtása 

 Akadálypályák leküzdése térben és időben bővülő feladatokkal 

 Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, ugrószekrényen, 

bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren 

 Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba, akadályokon történő haladással, fel- és lelépéssel, 

állandó és változó támasztávolságokkal, egyenletes és változó sebességgel, ritmussal, egyénileg, 

párokban vagy csoportban, hordással vagy anélkül 

 Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon helyváltoztatással és eltérő irányokba, valamint tornaszereken, 

a munkafelület folyamatos szűkítésével 

 Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon 

 Függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó vagy változó fogástávolságokkal, 

egyenletes vagy változó sebességgel, ritmussal 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) elsajátítása fokozódó gyorsasággal 

 Összerendezett, alkalmazkodó mozgások folyamatos végrehajtása akadálypálya leküzdése során 

 Egyéni, páros, társas egyensúly és gúla jellegű gyakorlatok végrehajtása 

 A tanult elemek, gyakorlatok célszerű összehangolása, alkalmazása változó feltételek között 

 Az ízületi mozgékonyság képességének fejlesztése és az ellazulási készség kialakítása 
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tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldalspárga, híd, 
bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok 
nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával, a törzsizomzat fejlesztése révén 
pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 A helyben és haladással, kézzel és lábbal történő labdavezetési módok végrehajtása statikus helyzetű 

és dinamikusan változó mozgást végző akadályok vagy társak figyelembevételével 

 A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, egy- és kétkezes gurítási, dobási, valamint a 

lábfej különböző részeivel rúgási feladatok mozgó társ vagy társak bevonásával különböző irányokba 

 Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 

 A labdaérzéket fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések mellett az időkényszer melletti feladatmegoldások bekapcsolása 

 A labdás alaptechnikák fejlesztése, alkalmazó gyakorlása párhuzamos, a figyelem megosztását 

szükségessé tevő feladatmegoldások bevonásával (idő- és térbeli szerkezeti összetevők, az 

energiabefektetés variálásával) 

 Dobások, rúgások helyből statikus helyzetű vagy dinamikusan változó mozgást végző célfelületre 

 Kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájának elsajátítása, az érintőfelületek tudatos használata egyszerű egyéni és páros 

gyakorlatokban, különböző méretű és tömegű szerekkel (pl. lufival, különböző méretű gumilabdával, 

röplabdával) 
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belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, alacsony és 
magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, 
betegségek javulását elősegíti az izomzat, a motoros képesség fejlesztése. Azon labdás testnevelési és 
sportjátékok megismerése, elsajátítása történik meg, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az 
elváltozástól függetlenül is gyakorolhat.  

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 Dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen egyszerű fogó- és futójátékok által a játéktér 

határainak érzékelése 

 A statikus és dinamikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban a mély súlyponti helyzetben 

történő irányváltoztatások, elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

tudatos alkalmazása 

 A végtagok helyzetváltoztatásának, az izmok feszültségi állapotának, a test érzékelésének fejlesztése, 

az egyensúlyozó képesség fejlesztése, szoborjátékokkal, utánzó játékokkal, egyéb népi játékokkal, 

valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok által 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, 

ütésekre épülő – változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó célzó játékok rendszeres 

alkalmazása egyéni, páros és csoportos formában 

 A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek, társkimentő fogójátékok) által 

 Sportjátékok labda nélküli előkészítő jellegű mozgásainak gyakorlása, védőként az érintő távolság 

megtartása, oldalirányú mozgások keresztlépés nélküli megvalósítása 

 A támadó és védő szerepek kialakítását elősegítő páros és csoportos versengő játékok 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, párban 

és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 

bekapcsolásával 

 Labdafedezés gyakorlása 1-1 elleni labdabirtoklásra épülő játékokban 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó szerepek 

gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

tudatosítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az emberfogás alapjai) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

 Szerep- és párválasztó játékok által a kör- és páros táncok előkészítése 

 A körív mentén haladó lent- és fenthangsúlyos gyakorlatok (járás, futás, rida), a csárdásmotívumok 

(egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) elsajátítása 

 A táncokban a csárdásmotívumok és mozgáselemek változatainak alkalmazása szabad improvizáció 

során 

 A táncokban az egyes ugrástechnikák közötti különbségek felismerése, a 2/4-es lüktetésű zene 

hangsúlyainak érzékelése, alkalmazása a mozgásvégrehajtásban 
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támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás, elszakadás 
a védőtől, passzsáv, együttműködés, csapatszellem, érintő távolság 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 
alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét 
és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, 
az adekvát mozgások elsajátítását. 
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TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását elősegítő páros, 

csoportos és csapat jellegű játékok, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő feladatok gyakorlása 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra, kiemelésekre épülő páros, csoportos és csapat jellegű küzdőjátékok 

gyakorlása különböző kiinduló helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

 Birkózó jellegű mozgásformák, illetve a grundbirkózás játékszabályainak ismerete, tudatos törekvés 

azok betartására a páros küzdelmekben 

 A test súlypontjának a talajhoz közeli kiinduló helyzeteiből (pl. ülésből, guggolásból) induló, előre, 

oldalra, hátra történő eséstechnikák, gördülések gyakorlása, vezető műveleteinek, balesetmentes 

végrehajtásuk kulcsmozzanatainak tudatosítása 

 Távolság- és térérzékelés fejlesztését segítő páros feladatok, játékok szerrel és szer nélkül pillanatnyi 

kontaktus kialakításával 

 Ritmusképesség fejlesztését célzó küzdőfeladatok és játékok gyakorlása pillanatnyi kontaktus 

kialakításával 
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ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kitolás, 
asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavallt 
küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer 
izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a 
rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak, valamint a szabadban, illetve a 

természetben való közlekedés szabályainak következetes betartása 

 A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak tudatosítása  

 A szabadban végezhető népi játékok, a téli és nyári testgyakorlatok lehetőségei ismeretének bővülése 

(ugrókötél, tollaslabda, görkorcsolya, lovaglás) 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése önálló feladatokkal 

 A megtanult természetben űzhető sportágak ismereteinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, síelés, 

korcsolyázás) 
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görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok, lovaglás 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 
elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan 
testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A 
megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 
testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A 
tanulók legyenek képesek kiválasztani a számukra adekvát testedzési formát.  

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A megfelelő 
óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. Ebben az esetben az 
úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óraszámait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végzett játékok, úszások megszerettetése 

 Lebegések, merülések végrehajtása segítség nélkül 
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 Siklások, lábtempók gyakoroltatása hason, háton 

 A már tanult úszásnem/ek technikájának csiszolása, levegővétel rávezető gyakorlatai (amennyiben az 

1–2. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A folyamatos úszások távolságának fokozatos növelése 

 Víz alatti úszások 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat 

hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a technikacsiszoló és 
egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a 
légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése történik. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően1  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, annak 
szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 
feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása, tudatos alkalmazása 

                                                             

1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott 
intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának 
terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 
gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a 
gyógytestnevelő tanár. 
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 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása 

 Egyszerűbb és összetettebb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló 

végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését 

szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 A mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek megismerése, 

végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 Egyszerűbb, a helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatsorok összeállítása tanári segítséggel, 

azok önálló végrehajtása 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, korrekciós gyakorlatok, gerincmobilizáló gyakorlatok, testtudat 
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4. évfolyam 

A korosztályra továbbra is jellemző, hogy a különböző kognitív és affektív területek fejlődése a 
nagymértékű mozgásszükségletben is kifejeződik. A tanuló az előző időszakhoz képest már kialakult 
szokásrenddel rendelkezik, magabiztosabban mozog az oktatási környezetben, értelmi képességei 
jelentősen javultak. Az időszak fő célja, hogy átvezesse a diákokat a mozgásműveltség különböző 
sportágakban testet öltött formáinak elsajátításához. 

Az alapmozgásoknál az egyszerű futó-ugró-dobó gyakorlatokban megjelennek azok a jellegzetes technikai 
elemek, amelyek a későbbiekben egy-egy összetettebb mozgás vezető műveletét alkotják. A gyakorlás 
során egyre nagyobb szerep jut az önálló csapatokban, csoportokban történő foglalkoztatásnak. A 
fejlesztésnek meghatározó formája a Kölyökatlétikában kialakított többállomásos feladatrendszer. 

A testnevelési és népi játékok továbbra is kiemelten fontosak. A szabályaik gazdagodnak, térbeli, időbeli 
kiterjedésük növekszik, illetve kiegészülnek az egyes labdajátékok egyszerűsített, könnyített formáival, 
például a szivacskézilabdával, a zsinórlabdával, a mini kosárlabdával. A tanulók tevékenységét egyre 
kevésbé az öncélúság, mindinkább a kooperativitás igénye, a társakkal történő együttműködés 
lehetőségének felismerése jellemzi. A csapatalakításoknál – a tanulói esélyegyenlőség 
figyelembevételével – teret kap az önállóság. 

A torna mozgásanyagát megalapozó egyszerű mozgásformák szenzitív időszaka ez. A gurulások, 
fordulatok, forgások, támasz- és függőhelyzetek, valamint az egyensúlyi elemek könnyen taníthatók, a 
kedvező testarányok, a relatíve kis testtömeg, illetve az ízületi rendszer plasztikussága révén könnyen 
taníthatók. Ennek eredményeként a későbbiekben jelentkező természetes gátlások mértéke jelentősen 
csökkenthető. 

A küzdőgyakorlatokra továbbra is a játékos formájú társas küzdelmek jellemzőek, közvetlen és pillanatnyi 
kontaktussal, melyek kiválóan fejlesztik az egyensúlyozás, a tér és távolság érzékelés képességét, 
valamint a ritmusképességet. Emellett az asszertivitás megőrzése és fejlesztése mellett továbbra is 
kiemelten fontos a társak tisztelete, megbecsülése, egymás elfogadása. 

A megfelelő vízbiztonság kialakítása után ebben a szakaszban nyílik lehetőség a tanulók számára kedvező 
úszásnem(ek) megtanítására, megtanulására és egyben kondicionális eszközként történő felhasználására.  

A 3–4. évfolyamon, a prevenciós szemlélet megvalósításaként, fokozottan ügyelni kell a biomechanikailag 
helyes testtartás kialakítását szolgáló gimnasztikai gyakorlatok rendszeres alkalmazására, a törzsizomzat 
erősítését elősegítő utánzó természetes mozgások beépítésére a különböző témakörök tartalmi 
elemeibe. 

A gyógytestnevelés testgyakorlatainak végrehajtása során a tanulókban kialakul a korrekciós gimnasztika 
gyakorlatok precíz, pontos végrehajtása iránti igény. Emellett tudatosul, hogy mely testgyakorlatok 
segítik, illetve gátolják elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltoztatását. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− a sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és 

tudatos végrehajtásához; 
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− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok 

kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, társak mozgásához igazított 

sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− különböző mozgásai jól koordináltak, a hasonló mozgások szimultán és egymást követő 

végrehajtása jól tagolt. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás 

alapvető szabályait. 

 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást. 

 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni 

egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 

A 3–4. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 26 

Kúszások és mászások 26 

Járások, futások 36 

Szökdelések, ugrások 26 

Dobások, ütések 20 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 36 

Labdás gyakorlatok 26 

Testnevelési és népi játékok 32 
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Küzdőfeladatok és -játékok 30 

Foglalkozások alternatív környezetben 46 

Úszás 36 

Összes óraszám: 340 

 

1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a „Gyógytestnevelés” témakör 
óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában állapíthatják 
meg a többi témakör óraszámának terhére. A „Gyógytestnevelés” témakör óraszámát, illetve az egyes 
témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, 
elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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4. évfolyam sportorientált osztály - 5 óra/hét  
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

(heti óraszám: 
5+0 óra) 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
5+0 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 

2. Kúszások és mászások 13  +2 15 

3. Járások, futások 18   18 

4. Szökdelések, ugrások 13 +2 15 

5. Dobások, ütések 10  +5 15 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18   18 

7. Labdás gyakorlatok 13  +16 29 

8. Testnevelési és népi játékok 16  +3 19 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15  15 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben  

23  23 

11. Úszás  18 - - 

Évfolyam összesen 170   +10 180 
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4. évfolyam emeltszintű nyelvoktató osztály- 3+2 óra/hét 
 

Tematikai egység rövid címe  

Kerettantervi 
óraszám 

 

Eltérés a 
kerettantervtől 

Helyi tanterv 
óraszáma 

(heti óraszám: 
3+2 óra) 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok-
prevenció, relaxáció 

13   13 (6+7) 

2. Kúszások és mászások 13  +2 15 (8+7) 

3. Járások, futások 18   18 (10+8) 

4. Szökdelések, ugrások 13 +2 15 (9+6) 

5. Dobások, ütések 10  +5 15 (10+5) 

6. Támasz-, függés-, és 
egyensúlygyakorlatok 

18  18 (10+8) 

7. Labdás gyakorlatok 13  +16 29 (20+9) 

8. Testnevelési és népi játékok 16  +3 19 (11+8) 

9. Küzdőfeladatok és- játékok 15   15 (10+5) 

10. Foglalkozások alternatív 
környezetben 

23  23 (14+9) 

11. Úszás  18  - - 

Évfolyam összesen 170   +10 180 (108+72) 
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TÉMAKÖR:  Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának ismerete 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő, pontos 

és rendszeres kivitelezése. Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatokkal 

 A biológiailag helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása 

 A szervezet általános bemelegítését szolgáló gyakorlatok megismerése 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 
statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a 
gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 
megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 
kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetmegelőzési szabályainak következetes betartása 

 Kúszások, mászások, átbújások párban és csapatban fizikai kontaktus nélkül a társ(ak) mozgásával 

azonos vagy eltérő formában, fizikai kontaktussal kooperatív jelleggel, szerek használatával 

 Utánzó mozgások játékos formában, különböző tornaszereken 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 Izomerő- és mozgáskoordináció-fejlesztés mászó feladatokkal 

 Különböző vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen és/vagy függőleges irányba történő kúszások, 

mászások 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával, különböző tornaszereken 

 Akadálypályák leküzdése 

 Egyéni, páros és csapatversenyek, játékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó-mászó feladatokkal, játékos formában, különböző 

tornaszereken 

FOGALMAK 

függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le, függés 

A gyógytestnevelés-órán a kúszások és mászások mozgásanyagából a tanulók képességeihez mérten 
összetett gyakorlatsorokat alakíthatunk ki akadálypályák segítségével, vagy különböző szerekkel, illetve 
társsal vagy társakkal együtt alkalmazva, a törzsizomzat megerősítéséhez. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes és aszimmetrikus kartartásokban 

 Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és oldalra 

hajlításokkal) 

 Járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben 

 A Kölyökatlétika eszközeivel futófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Saroklendítés, térdemelés futás közben síkon és kis akadályok felett, előre, hátra és oldalra 

karkörzésekkel kombinálva 

 Oldalazó futás keresztlépésekkel, szimmetrikus kartartásokkal 

 Sor- és váltóversenyek, szemből, hátulról és váltózónából történő váltással különböző feladatokkal 

kombinálva 

 Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

 Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre, érintésre, vizuális jelekre indulással 

 30 m síkfutás sávban az állórajt szabályai szerint lendületes átfutással a célvonalon időre 



- 362 - 

 

 Folyamatos futás különböző terepen és feladatokkal játékos formában 

 Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal, fordulatokkal és íven, állandó vagy 

váltakozó lépéshosszal, ritmussal 

 Futások párban és csoportban tempótartással és -váltással, gyors irány- és sebességváltással fogó- és 

kidobójátékok közben 

 Folyamatos futások 6-8 percen keresztül 

FOGALMAK 

futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás, 
oldalazó futás, keresztlépés 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók 
állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük 
szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében.  

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és szökdelő feladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Indiánszökdelés ellentétes és azonos karlendítéssel, sasszé és oldalazó szökdelések páros 

karlendítésekkel, körzésekkel 

 Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt és egy lábon 

ugrókötélhajtás közben 

 Szökdelések helyváltoztatás közben előre, oldalra, hátra, meghatározott területre különböző 

variációkban (sportlétra gyakorlatanyaga) 

 Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra (zsámolyra) fel 

és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel 

 Távolugrás rövid lendületből: maximum 10 m-es nekifutásból egy lábról elugrás 60 cm-es ugrósávból 

szivacsba vagy homokgödörbe érkezéssel guggolásba 

 Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 lépés lendületszerzéssel történő felugrások egy lábról növekvő 

magasságra 

 Páros lábról felugrás helyből és 1-2 lépés nekifutásból céltárgy elérésére törekedve 

FOGALMAK 

lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró láb, 
lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, 
egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
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TÉMAKÖR: Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

 Labda gurítása társnak különböző testhelyzetekben, egy és két kézzel 

 Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, térdelésből, 

állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra 

 A labda biztonságos elkapása vagy sebességének csökkentése párban, csoportban, csapatban, 

pontszerző versengések közben 

 Szivacsgerely, kislabda, szoknyás labda, sípoló rakéta hajítása harántterpeszből, majd maximum 5 m 

lendületszerzésből célra és távolságra 

 Füles labda, gumidiszkosz, szoknyás labda, karika vetése egy kézzel oldal- és harántterpeszből célra 

 Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése 

 Floorball, asztalitenisz, tollaslabda ütésmozdulatainak gyakorlása 

 Egy választott ütős sportág játékszerű gyakorlása 

 Sor- és váltóversenyek különböző dobó- és ütőfeladatokkal kombinálva 

FOGALMAK 

egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés, 
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések 
elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása. 
Ajánlott a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása.  

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A tér-, izom- és egyensúlyérzék további fejlesztése 

 A helyes testtartás tudatosítása és az esztétikus mozgásvégrehajtás igényének kialakítása 

 Az önfegyelem megteremtése a saját gátlások legyőzésében 

 A mozgásritmus térbeli, időbeli és dinamikai jellemzőinek kialakítása 

 Gurulóátfordulások végrehajtása kiinduló helyzet nehezítésével 

 Zsugorfejállás elsajátítása 

 Kézállási kísérletek végrehajtása segítségadással, falnál és önállóan 

 Kézenátfordulás oldalra kísérletek végrehajtása 

 Egyszerű támaszugrások és függőleges repülés végrehajtása 

 Akadálypályák leküzdése térben és időben bővülő feladatokkal 

 Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, ugrószekrényen, 

bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren 

 Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba, akadályokon történő haladással, fel- és lelépéssel, 

állandó és változó támasztávolságokkal, egyenletes és változó sebességgel, ritmussal, egyénileg, 

párokban vagy csoportban, hordással vagy anélkül 

 Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon helyváltoztatással és eltérő irányokba, valamint tornaszereken, 

a munkafelület folyamatos szűkítésével 

 Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon 

 Függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó vagy változó fogástávolságokkal, 

egyenletes vagy változó sebességgel, ritmussal 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) elsajátítása fokozódó gyorsasággal 

 Összerendezett, alkalmazkodó mozgások folyamatos végrehajtása akadálypálya leküzdése során 

 Egyéni, páros, társas egyensúly és gúla jellegű gyakorlatok végrehajtása 

 A tanult elemek, gyakorlatok célszerű összehangolása, alkalmazása változó feltételek között 

 Az ízületi mozgékonyság képességének fejlesztése és az ellazulási készség kialakítása 

FOGALMAK 

tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldalspárga, híd, 
bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok 
nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával, a törzsizomzat fejlesztése révén 
pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 



- 365 - 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 A helyben és haladással, kézzel és lábbal történő labdavezetési módok végrehajtása statikus helyzetű 

és dinamikusan változó mozgást végző akadályok vagy társak figyelembevételével 

 A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, egy- és kétkezes gurítási, dobási, valamint a 

lábfej különböző részeivel rúgási feladatok mozgó társ vagy társak bevonásával különböző irányokba 

 Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 

 A labdaérzéket fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések mellett az időkényszer melletti feladatmegoldások bekapcsolása 

 A labdás alaptechnikák fejlesztése, alkalmazó gyakorlása párhuzamos, a figyelem megosztását 

szükségessé tevő feladatmegoldások bevonásával (idő- és térbeli szerkezeti összetevők, az 

energiabefektetés variálásával) 

 Dobások, rúgások helyből statikus helyzetű vagy dinamikusan változó mozgást végző célfelületre 

 Kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájának elsajátítása, az érintőfelületek tudatos használata egyszerű egyéni és páros 

gyakorlatokban, különböző méretű és tömegű szerekkel (pl. lufival, különböző méretű gumilabdával, 

röplabdával) 

FOGALMAK 

belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, alacsony és 
magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, 
betegségek javulását elősegíti az izomzat, a motoros képesség fejlesztése. Azon labdás testnevelési és 
sportjátékok megismerése, elsajátítása történik meg, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az 
elváltozástól függetlenül is gyakorolhat.  

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 Dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen egyszerű fogó- és futójátékok által a játéktér 

határainak érzékelése 

 A statikus és dinamikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban a mély súlyponti helyzetben 

történő irányváltoztatások, elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

tudatos alkalmazása 

 A végtagok helyzetváltoztatásának, az izmok feszültségi állapotának, a test érzékelésének fejlesztése, 

az egyensúlyozó képesség fejlesztése, szoborjátékokkal, utánzó játékokkal, egyéb népi játékokkal, 

valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok által 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, 

ütésekre épülő – változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó célzó játékok rendszeres 

alkalmazása egyéni, páros és csoportos formában 

 A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek, társkimentő fogójátékok) által 

 Sportjátékok labda nélküli előkészítő jellegű mozgásainak gyakorlása, védőként az érintő távolság 

megtartása, oldalirányú mozgások keresztlépés nélküli megvalósítása 

 A támadó és védő szerepek kialakítását elősegítő páros és csoportos versengő játékok 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, párban 

és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 

bekapcsolásával 

 Labdafedezés gyakorlása 1-1 elleni labdabirtoklásra épülő játékokban 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó szerepek 

gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

tudatosítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az emberfogás alapjai) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

 Szerep- és párválasztó játékok által a kör- és páros táncok előkészítése 

 A körív mentén haladó lent- és fenthangsúlyos gyakorlatok (járás, futás, rida), a csárdásmotívumok 

(egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) elsajátítása 

 A táncokban a csárdásmotívumok és mozgáselemek változatainak alkalmazása szabad improvizáció 

során 

 A táncokban az egyes ugrástechnikák közötti különbségek felismerése, a 2/4-es lüktetésű zene 

hangsúlyainak érzékelése, alkalmazása a mozgásvégrehajtásban 
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támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás, elszakadás 
a védőtől, passzsáv, együttműködés, csapatszellem, érintő távolság 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 
alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét 
és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, 
az adekvát mozgások elsajátítását. 
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TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását elősegítő páros, 

csoportos és csapat jellegű játékok, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő feladatok gyakorlása 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra, kiemelésekre épülő páros, csoportos és csapat jellegű küzdőjátékok 

gyakorlása különböző kiinduló helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

 Birkózó jellegű mozgásformák, illetve a grundbirkózás játékszabályainak ismerete, tudatos törekvés 

azok betartására a páros küzdelmekben 

 A test súlypontjának a talajhoz közeli kiinduló helyzeteiből (pl. ülésből, guggolásból) induló, előre, 

oldalra, hátra történő eséstechnikák, gördülések gyakorlása, vezető műveleteinek, balesetmentes 

végrehajtásuk kulcsmozzanatainak tudatosítása 

 Távolság- és térérzékelés fejlesztését segítő páros feladatok, játékok szerrel és szer nélkül pillanatnyi 

kontaktus kialakításával 

 Ritmusképesség fejlesztését célzó küzdőfeladatok és játékok gyakorlása pillanatnyi kontaktus 

kialakításával 
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ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kitolás, 
asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavallt 
küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer 
izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a 
rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak, valamint a szabadban, illetve a 

természetben való közlekedés szabályainak következetes betartása 

 A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak tudatosítása  

 A szabadban végezhető népi játékok, a téli és nyári testgyakorlatok lehetőségei ismeretének bővülése 

(ugrókötél, tollaslabda, görkorcsolya, lovaglás) 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése önálló feladatokkal 

 A megtanult természetben űzhető sportágak ismereteinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, síelés, 

korcsolyázás) 
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görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok, lovaglás 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 
elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan 
testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A 
megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 
testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A 
tanulók legyenek képesek kiválasztani a számukra adekvát testedzési formát.  

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A megfelelő 
óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. Ebben az esetben az 
úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óraszámait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végzett játékok, úszások megszerettetése 

 Lebegések, merülések végrehajtása segítség nélkül 
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 Siklások, lábtempók gyakoroltatása hason, háton 

 A már tanult úszásnem/ek technikájának csiszolása, levegővétel rávezető gyakorlatai (amennyiben az 

1–2. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A folyamatos úszások távolságának fokozatos növelése 

 Víz alatti úszások 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat 

hatékonyságának növelése 
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felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a technikacsiszoló és 
egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a 
légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése történik. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően2  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, annak 
szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 
feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása, tudatos alkalmazása 

                                                             

2 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott 
intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának 
terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 
gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a 
gyógytestnevelő tanár. 
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 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása 

 Egyszerűbb és összetettebb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló 

végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését 

szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 A mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek megismerése, 

végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 Egyszerűbb, a helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatsorok összeállítása tanári segítséggel, 

azok önálló végrehajtása 
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légzőgyakorlatok, korrekciós gyakorlatok, gerincmobilizáló gyakorlatok, testtudat 


