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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 1–4. ÉVFOLYAM 

Célok és feladatok 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a tanulók életkorának megfelelően. Ennek döntő eleme a szóbeli 

és írásbeli befogadás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás a kommunikációs körülményeknek megfelelően. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az 

értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az önálló tanulási és önművelési képességeknek a kialakítása, folyamatos 

fejlesztése. 

. Kimelt cél az irodalom, az irodalmi alkotások megkedveltetése, az olvasás igényének kialakítása, az irodalmi művek adta élmények, érzések 

ismeretté, tudássá való transzformálása, az elemzésre, értelmezésre való figyelem felkeltése és kialakítása, az irodalomhoz és a művészetekhez való 

pozitív viszonyulás megteremtése. Ezzel szorosan összefügg a szóbeli és írásbeli képességek, az önálló szövegművek alkotására való képességek, a 

vitakészség kialakítása és fejlesztése.  

Az iskolai nevelés feladata továbbá, hogy alakuljon ki a tanulókban fogékonyság az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, 

lélekállapotok, hangulatok, illetve erkölcsi értékek problémafelvetése iránt. Fontos, hogy ezekről a kérdésekről a gyerekek önálló véleményüket, 

gondolataikat megfogalmazzák, fejlődjön vitakészségük, kritikai gondolkodásuk. 

Alapvető cél az is, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés során a tanulók képesek legyenek bizonyos szövegtípusok, műfajok alkotására. Szóbeli 

és írásbeli fogalmazásukat szabatosság, a kommunikációs körülményeknek való megfelelés, nyelvi helyesség, ugyanakkor kreativitás jellemezze. 
 

1–2. ÉVFOLYAM 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyze-

tek, 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 gyakor-

latokban, 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 konflik-

tusok átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogal-

mazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapaszta-

latot 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 kü-

lönböző 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 folya-

matában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányí-
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tott, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítmé-

nyének és képességeinek reális értékelésében.  

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi neve-

lés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás.. 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.  

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szö-

vegműfajok tudatos és kreatív használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. Olyan írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, 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 alakíthat-

juk ki.. 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 he-

lyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 
 

1. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Óraszámok 

8óra/hét (288óra) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 33 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése 30 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása 80 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése 10 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 5 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása 25 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 56 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése folyamatos 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 2 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 10 

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 3 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 24 

Összesen: 288 
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Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

40 óra 33 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezet-

tel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejeztetése. 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezet-

tel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsola-

tok helyes kiejtése.  

Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a hanglejtés, a hangsúly 

helyes alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben történő értelmezéssel és 

képek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, 

adott vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituáció-

nak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben. 

Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok.  

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdé-

sekre értelmesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszön-

tésének illendő nyelvi formáit; 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, 

drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Ének-zene; 

testnevelés és 

sport: helyes 

légzéstechni-

ka. 

Vizuális kultú-

ra: képek, 

képzetek, képi 

kompozíciók; 

egyszerű (pl. 

kitalált vagy 

átélt) cselek-

mény megje-

lenítése ké-

pekkel (pl. 

rajzzal, képso-

rozattal, fotó-

val) megfelelő 

hanghatások-

Tankönyv, munkafü-

zet 
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 bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében;  

 közösségi feladatot vállal; 

 felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét. 

kal (pl. zörej-

jel, énekhang-

gal) kiegészít-

ve. 

Dráma és 

tánc: szituáci-

ós játékok. 

 

Erkölcstan: 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, 

kérés, köszönetnyilvánítás 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

55 óra 30 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai  

eljárások, 

módszerek, munka-  

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás, hal-

lási differenciálás, megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, 

nyelvhasználati szabályok, kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs 

szókincs, nyelvi tudatosság). 

A tanuló 

  nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; 

  rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, 

drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

Vizuális kultúra: 

ábra, illusztráció, 

reprodukció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika: irá-

nyok. 

Tankönyv, 

munkafüzet 
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  részképességei elérték a szükséges szintet; 

 

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 
 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, 

dekódolási képesség kialakítása 

Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

80 óra 80 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, a dekódolási képesség kialakítása. 

A hármas asszociáció kiépítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, pl. szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés. 

 

Betűfelismerés, betű-hang, fonéma-graféma azonosítási szabályok, automatizált képes-

ség.  

Biztonságos betű-összevonási képesség. 

Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása.  

Bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz;  

eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében;  

 

 

A tanuló 

 olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; 

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

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, 

drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Vizuális kultú-

ra: betűtípus, 

betűforma. 

Tankönyv, mun-

kafüzet 
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 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 sa-

játosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

125 óra 10 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak meg-

felelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: érzékszervi képek alkotása, grafikus szervezők, össze-

foglalás, előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következ-

tetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. 

 

 

 

A tanuló 

 használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az érzékszervi képek al-

kotásának stratégiáit a megértés érdekében; 

 képes a tankönyvi egyszerűbb grafikus szervezőket felhasználni a megértés ellen-

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Matematika; kör-

nyezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, gyermek-

irodalmi alkotá-

sok és azok ani-

mációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olva-

Tankönyv, 

munkafüzet 

Karakter 1. 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 

 9 

őrzése érdekében; 

 a szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, lé-

nyegkiemelés, vázlatkészítés, tartalommondás, események összefoglalása, egysze-

rű értékelése az életkornak megfelelő szinten. 

sott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptá-

cióhoz kapcsoló-

dó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázs-

készítéssel). Mé-

dia 

élmények (pl. tet-

szés, kíváncsiság, 

rossz élmény) fel-

idézése, kifejezé-

se és megjeleníté-

se szóban, 

vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábké-

szítés) vagy sze-

repjátékkal. 

Jel, jelkép, pikto-

gram. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél  

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

20óra 5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszkö

zök 

Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok közvetítése. Ismerkedés hazai kisebbségek és más népek irodal-

mának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás különbségének tudatosítása. 

Tapasztalatszerzés a verses és a prózai szövegek formájának különbségeiről.  

Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelése; témájának, szereplőinek, főbb ese-

ményeinek megnevezése (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula 

(később), Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond 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, megtapaszta-

lása kortárs költők –Lackfi János – műveiben. 

Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához kapcsolódó improvizációs és beleélő játékok. 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka); 

 néhány verset, mondókát elmond fejből; 

 dramatikus játékokban együttműködik a társakkal. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, 

drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Dráma és tánc: drama-

tikus és improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, is-

métlődések. 

 

Vizuális kultúra: Jel-

mez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző médiaszö-

vegek (pl. animációs 

mesék) cselekménye 

kezdő- és végpontjá-

nak, a cselekményele-

mek sorrendjének meg-

figyelése közvetlen 

példák alapján. Cím-

adás. Saját megélt él-

mények és tapasztala-

tok összevetése a 

média által közvetített, 

megjelenített világok-

kal (pl. gyermekműso-

rok, gyermekújságok, 

képregények, életkor-

nak megfelelő rajzfil-

mek, gyermekeknek 

készülő internetes hon-

lapok alapján). A hang 

Tan-

könyv-

munka-

füzet 
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és kép szerepe a mese-

világban. 

 

Erkölcstan: én és szű-

kebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Népköltészet, mese, főszerelő, vers,  versszak, verssor, ritmus.  

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

30 óra 25 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonéma-

tudatosság, hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgá-

sok).  

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonéma-

tudatosság, hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsoló-dási pontok Taneszkö

zök 

Hangok helyének, időtartamának megfigyelése szavakban.  

Analizáló, szintetizáló feladatok végzése. 

Tájékozódás térben, síkban.  

A füzet és az írószerek használata. Finommozgások, mozgáskoordináció fejleszté-

se.  

Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. 

Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás, nyomaték).  

 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit; 

Tanítói prezentáció, szem-

léltetés, magyarázat, kérde-

zés, gyakorlatok megszer-

vezése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói tevé-

kenységek megszervezése, 

vezetése,  

kooperatív tanulásszerve-

zés: csoportmunka, pár-

munka, verbális értékelés 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a finom-

mozgások fejlesztése 

(pl. gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a fi-

nommozgások fejlesz-

tése rajzolással, festés-

sel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 
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 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. 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: hallásfej-

lesztés: 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betűelem. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél  

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

64 óra 56 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátíttatása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak írása.  

A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szó-

kapcsolatok, rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása. 

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

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 

 írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

- Vizuális kultúra: 

irányváltásokat 

segítő vonalkom-

binációk (vonal-

kötegek, vonal-

gombolyagok 

stb.) használata 

 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, 

mondat, szöveg. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

 folyamatos 

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

További feltételek 
Személyi 

Tárgy 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz 

kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok leírása. 

Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). 

A tanuló 

 másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszerve-

zése, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális ér-

tékelés 

 

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, fi-

nommotorika, 

esztétikai igé-

nyesség; külön-

féle vonaltípu-

sok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és 

sport: harmoni-

kus mozgás. 

 

Ének-zene: tem-

pó, ritmus. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kisbetű, nagybetű; margó, vonalköz. 

 

Tematikai egység, 

fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

30 óra 2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 
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További feltételek 
Személyi  

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközö

k 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése.  

A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete.  

A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alko-

tása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. 

A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megneve-

zésük.  

Az -e kérdőszó helyes használata 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, 

  és a különféle feladatmegoldásban használja a szabályokat. 

Tanítói prezentáció, szem-

léltetés, magyarázat, kér-

dezés, gyakorlatok meg-

szervezése, 

drámapedagógiai módsze-

rek; a tanulói tevékenysé-

gek megszervezése, veze-

tése,  

kooperatív tanulásszerve-

zés: csoportmunka, pár-

munka, verbális értékelés 

 

Környezetismeret: állatok 

kommunikációja, jel, jel-

zés, információ; lakó-

hely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: hang-

felvételek és képfelvéte-

lek készítése; a helyes 

kiejtés vizsgálata a felvé-

tel segítségével. 

 

Ének-zene: ritmusjátékok 

ütőhangszereken. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Hang, betű; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; kijelentő 

mondat, kérdő mondat. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret  

(1-2. osztály) 

1. osztály 

47 óra 10 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani fogalmak. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavításkor in-

doklás a szabály felidézésével, ill megtapasztalás alapján. 

  

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 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 

 

A tanuló 

 szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szó-

készlet körében; 

 20-25 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot; 

 az egyszerű szavakat helyesen választja el. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Ének-zene: egy 

adott dallamhoz 

szöveg alkotása. 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Kulcsfogalmak/fogalmak elválasztás, szótag; pont, kérdőjel. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

17 óra 10 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 
A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, Kapcsolódási pontok Taneszköz
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 módszerek, munka- és 

szervezési formák 

ök 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (könyv-

tárlátogatás, könyvkölcsönzés; gyermeklexikon használata; beszélgetés a tanulás 

szerepéről, fontosságáról, a tanuláshoz szükséges információk kereséséről és ke-

zeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések levonása. 

Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és be-

szédgyakorlatokkal 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 kiegészí-

tő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető szabályai.. Tájékozódás a gyermeklexikonokban 

betűrend segítségével.  

A tanuló 

 a tanító irányításával motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több érzékszer-

vet is használ; 

 szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok rész-

leteit: 2-3 mondóka, József Attila: Kertész leszek,  Altató; Nemes Nagy 

Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet),  Tamkó Sirató 

Károly: Mondjam még?,  Weöres Sándor három költeménye; kortárs ma-

gyar lírikusok műveiből néhány alkotás, Lackfi János. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszervezé-

se, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális érté-

kelés 

 

Matematika; környezetis-

meret: önálló tanulás. 

Vizuális kultúra: A szöveget 

alkotó betűformák és a köz-

lési tartalmak kapcsolatának 

felismerése. Kép és szöveg 

kompozíciós kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, gyermekirodalmi 

alkotások és azok animáci-

ós, filmes adaptációinak 

összehasonlítása. Az olva-

sott, felolvasott szöveghez 

és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények meg-

jelenítése és feldolgozása 

(pl. rajzzal, montázs-

készítéssel). 

Az életkori sajátosságokhoz 

igazodó internethasználat 

kockázatainak és lehetősé-

geinek felismerése, pl. 

gyermekbarát honlapok 

böngészése. 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Könyvtár, lexikon, gyermekújság. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

1. osztály 

5 óra 3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesé-

lés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszköz

ök 

Egyszerű ítéletek alkotása a mesék, versek, olvasott, hallott irodalmi művek szerep-

lőiről. Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítása (szép, csúnya, 

jó, rossz, igaz, hamis). A történetiségen alapuló összefüggések megértése az egy szá-

lon futó történekben. 

Azonosulás, szépirodalmi szövegek kapcsán. A megismert mese, történet tanulságá-

nak összevetése saját tapasztalatokkal, eseményekkel. Egyszerű közmondások, szólá-

sok megfelelő alkalmazása. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték) 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy szálon futó művek segítségével a történeteket be-

mutató művek szerveződését, felépítését, az összefüggések logikáját, az ok-

okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni alapvető erkölcsi kérdésekben; 

  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 konfliktu-

sokat, azokat életkori szintjén kezelni. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszervezé-

se, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális érté-

kelés 

 

Dráma és tánc: részvé-

tel dramatikus játékban. 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális kife-

jezése. 

Erkölcstan: családtagja-

im, szeretet, barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon ke-

resztül). 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tanulság, konfliktus, közmondás. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Óraszámok 

8 óra/hét (288óra) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 7 

Olvasás, az írott szöveg megértése  25 

Olvasás, az írott szöveg megértése - a szövegértő olvasás előkészítése 115 
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Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 

Az írás megtanulásának technikai alapozása 5 

Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 8 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése 12 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 28 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 37 

A tanulási képesség fejlesztése 7 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 2 

Ismétlés, rendszerezés 27 

Összesen: 288 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

40 óra folyamatos 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezet-

tel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejeztetése. 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezet-

tel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok 

helyes kiejtése. Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a hanglej-

tés, a hangsúly helyes alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben történő értelmezéssel és ké-

pek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, 

adott vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

Ének-zene; testneve-

lés és sport: helyes 

légzéstechnika. 

Vizuális kultúra: ké-

pek, képzetek, képi 

kompozíciók; egy-

szerű (pl. kitalált 

vagy átélt) cselek-

Tankönyv, 

munkafü-

zet 
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Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben. 

Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok.  

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszönté-

sének illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében;  

 közösségi feladatot vállal; 

 felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét. 

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

mény megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotó-

val) megfelelő hang-

hatásokkal (pl. zörej-

jel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

Dráma és tánc: szitu-

ációs játékok. 

 

Erkölcstan: 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, 

kérés, köszönetnyilvánítás 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 1.  Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

55 óra 25 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszkö-

zök 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, nyelvhasználati szabá-

lyok, kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs, nyelvi tuda-

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, reproduk-

ció. 

 

Tankönyv, 

munkafüzet 
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tosság). 

A tanuló 

  nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; 

  rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

  részképességei elérték a szükséges szintet. 

zése, drámapedagógi-

ai módszerek; a tanu-

lói tevékenységek 

megszervezése, veze-

tése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika: irányok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 2.  Órakeret 

(1-2.osztály) 

2. osztály 

70 óra folyamatos 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek.  

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, a dekódolási képesség gyorsítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, pl. szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, be-

kezdés. 

Az olvasás funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesz-

tése. 

Betűfelismerés, betű-hang, fonéma-graféma azonosítási szabályok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási képesség. 

Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. illendő nyelvi formáit; 

bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz;  

eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében;  

 közösségi feladatot vállal; 

 felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betű-

forma. 

Tankönyv, 

munkafüzet 
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A tanuló 

 olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; 

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

 biztos betűfelismerési, összevonási képességgel rendelkezik; 

 ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; 

 rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

 biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajá-

tosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 

verbális értékelés 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, összefoglalás. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése Órakeret  

(1-2. osztály) 

2. osztály 

125 óra 115 óra 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. Betűk ismétlése, differenciálása, biztos ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközö

k 

Biztos olvasás, jelentéstársítás szavak, mondatok szintjén. 

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátos-

ságoknak megfelelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: érzékszervi képek alkotása, grafikus szerve-

zők, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egy-

szerű következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. 

A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott 

ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. 

Tanítói prezentáció, szem-

léltetés, magyarázat, kér-

dezés, gyakorlatok meg-

szervezése, 

drámapedagógiai módsze-

rek; a tanulói tevékenysé-

gek megszervezése, veze-

tése,  

kooperatív tanulásszerve-

zés: csoportmunka, pár-

Matematika; környezetis-

meret: szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: Mesék, 

gyermekirodalmi alkotások 

és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlí-

tása, feldolgozása. Az olva-

sott/felolvasott szöveghez 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Karakter 1. 
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A tanuló 

 használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az érzékszer-

vi képek alkotásának stratégiáit a megértés érdekében; 

 képes a tankönyvi egyszerűbb grafikus szervezőket felhasználni a 

megértés ellenőrzése érdekében; 

 tapasztalattal rendelkezik a folyamatos, nem folyamatos, kevert, 

egyéni, csoportos és iskolai célú szövegekkel kapcsolatban; 

 a szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: követ-

keztetés, lényegkiemelés, vázlatkészítés, tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak megfelelő szinten. 

munka, verbális értékelés 

 

és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények meg-

jelenítése és feldolgozása 

(pl. rajzzal, montázskészí-

téssel). Média 

élmények (pl. tetszés, kí-

váncsiság, rossz élmény) 

felidézése, kifejezése és 

megjelenítése szóban, vizu-

álisan (pl. rajzolás, bábké-

szítés) vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél  

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

25óra 15 óra 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszköz

ök 

Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben 

megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése. Ismerkedés hazai kisebbsé-

gek és más népek irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás különbségének tudatosítása. 

Tapasztalatszerzés a verses és a prózai szövegek formájának különbségeiről.  

Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelése; témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek megnevezése (pl. Arany László, Benedek Elek,  Móra Fe-

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakor-

latok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszerve-

Dráma és tánc: dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: Jelmez, kellék, 

díszlet, színpadi tér és lépték. 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 
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renc, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, mesefeldolgozásai).  

A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik megfigyelése. Egy-

szerű oksági összefüggések felismerése.  

Társadalmi ünnepek, családi események feldolgozása. 

A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése.  

Az olvasástechnika gyakorlása, szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés. 

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. 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodal-

mi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek 

alapján (pl. mese, költemény, mondóka); 

 néhány verset, mondókát elmond fejből; 

 dramatikus játékokban  

 együttműködik a társakkal 

zése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Különböző médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) cselekménye 

kezdő- és végpontjának, a cse-

lekményelemek sorrendjének 

megfigyelése közvetlen példák 

alapján. Címadás. Saját megélt 

élmények és tapasztalatok ös--

szevetése a média által közvetí-

tett, megjelenített világokkal (pl. 

gyermekműsorok, gyermekújsá-

gok, képregények, életkornak 

megfelelő rajzfilmek, gyerme-

keknek készülő internetes hon-

lapok alapján). A hang és kép 

szerepe a mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és szűkebb kö-

zösségeim. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; főszerelő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, 

verssor, ritmus, ismétlődés, rím 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az írás technikai biztonságának fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

25 óra folyamatos 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. Valamennyi betű szabályos kapcsolása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonéma-

tudatosság, hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgá-

sok).  

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonéma-
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tudatosság, hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsoló-dási 

pontok 

Taneszkö

zök 

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  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit 

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. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszerve-

zése, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális ér-

tékelés 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a finom-

mozgások fejlesztése 

(pl. gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a fi-

nommozgások fejlesz-

tése rajzolással, fes-

téssel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikáci-

ós viselkedés szabá-

lyai.  

 

Ének-zene: hallásfej-

lesztés: 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Nagybetű, kisbetű, vonalköz. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Órakeret 

(1-2.osztály) 

2. osztály 

50 óra folyamatos 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátíttatása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 
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és szervezési formák 

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Íráskészség, helyesíráskészség kialakítása, diktálás. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak írása.  

A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szó-

kapcsolatok, rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása. 

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

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 

 írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

- Vizuális kultúra: 

irányváltásokat 

segítő vonalkom-

binációk (vonal-

kötegek, vonal-

gombolyagok 

stb.) használata 

 

Tankönyv, 

munkafüzet 

Kulcsfogalmak/fogalmak Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, 

mondat, szöveg. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az írástechnika fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

52 óra 52 óra 

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

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz 

kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak megtartása. Íráskészség, helyesíráskészség kialakítása, diktá-

lás. 

Egyéni haladási ütemnek megfelelő tempójú, pontos írás.  

Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből.  

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, fi-

nommotorika, 

esztétikai igé-

nyesség; külön-

féle vonaltípu-

Tankönyv, 

munkafüzet 
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Önállóan alkotott mondatok leírása. 

Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás, nyomaték). 

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. 

kenységek megszerve-

zése, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális ér-

tékelés 

 

sok készségfej-

lesztő alkalma-

zása. 

 

Testnevelés és 

sport: harmoni-

kus mozgás. 

 

Ének-zene: tem-

pó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kisbetű, nagybetű; margó, mondatvég írásjel,  

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

30 óra 28 óra 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

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 szótő felismerése, a toldalékok jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése szövegben: -tól, -től, -ról, -ről, -val, -vel, -hoz,  

-hez, -höz, stb. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben, ragos 

szóalakok helyes használata és leírása. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyarázat, 

kérdezés, gyakorlatok 

megszervezése, dráma-

pedagógiai módszerek; a 

tanulói tevékenységek 

megszervezése, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális érté-

Környezetismeret: 

állatok kommuni-

kációja, jel, jelzés, 

információ; lakó-

hely, közlekedés; 

természeti ritmu-

sok. 

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 

Tankönyv, 

munkafüzet 
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A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használata 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, 

  és a különféle feladatmegoldásban használja a szabályokat. 

kelés 

 

képfelvételek ké-

szítése; a helyes 

kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségé-

vel. 

 

Ének-zene: ritmus-

játékok ütőhang-

szereken. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; 

szótő, toldalék, előhangzó, rokon értelmű szó, kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

47 óra 37 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani fogalmak. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavításkor in-

doklás a szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

Tulajdonnevek írása. 

A j és ly használata az ismert szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok; 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magya-

rázat, kérdezés, gya-

korlatok megszerve-

zése, drámapedagógiai 

módszerek; a tanulói 

tevékenységek meg-

szervezése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

Ének-zene: egy 

adott dallamhoz 

szöveg alkotása. 

Tankönyv, 

munkafüzet 
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 a hagyomány szerinti írásmód;  

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbe-

li feladatokban. 

A korosztálynak megfelelő lexikonok, szótárak használata. 

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. 

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel. 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

17 óra 7 óra 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 
A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés; gyermeklexikon használata; beszél-

getés a tanulás szerepéről, fontosságáról, a tanuláshoz szükséges informá-

ciók 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. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakorla-

tok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszervezé-

se, vezetése,  

kooperatív tanulásszer-

Matematika; környezetisme-

ret: önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A szöveget 

alkotó betűformák és a köz-

lési tartalmak kapcsolatának 

felismerése. Kép és szöveg 

kompozíciós kapcsolatának 

elemzése.  

Tankönyv, 

munkafüzet 
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A kép és a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg ki-

egészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. Írott nyelvi források, információ-

hordozók, könyvek, újságok. Eligazodás a könyvek, írott nyelvi források 

világában. Gyermekújságok jellemzői tartalomjegyzék alapján. Tájékozó-

dás a gyermeklexikonokban betűrend segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése (író, cím, kiadó, a kiadás éve, tartalom-

jegyzék). 

A tanuló 

 a tanító irányításával motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több érzék-

szervet is használ; 

 szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve 

azok részleteit: 2-3 mondóka, József Attila: Altató; Petőfi Sándor: 

Anyám tyúkja, Tamkó Sirató Károly egy verse, Illyés Gyula mesé-

je, Weöres Sándor három költeménye; kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás. 

vezés: csoportmunka, 

pármunka, verbális érté-

kelés 

 

Mesék, gyermekirodalmi al-

kotások és azok animációs, 

filmes adaptációinak össze-

hasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveg-

hez és a levetített adaptáció-

hoz kapcsolódó élmények 

megjelenítése és feldolgozá-

sa (pl. rajzzal, montázskészí-

téssel). 

Az életkori sajátosságokhoz 

igazodó internethasználat 

kockázatainak és lehetősége-

inek felismerése (pl. gyer-

mekbarát honlapok böngé-

szése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Órakeret 

(1-2. osztály) 

2. osztály 

5 óra 2 óra 

Előzetes tudás Az életkori sajátosságnak megfelelő ismeretek és képességek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesé-

lés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

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. 

Tanítói prezentáció, 

szemléltetés, magyará-

zat, kérdezés, gyakor-

Dráma és tánc: 

részvétel drama-

tikus játékban. 

Tankönyv, 

munkafü-

zet 
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Azonosulás, ítélet, érvelés szépirodalmi szövegek kapcsán. A megismert mese, történet tanul-

ságának összevetése saját tapasztalatokkal, eseményekkel. Egyszerű közmondások, szólások 

megfelelő alkalmazása. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajáték-

ban (pl. bábjáték) Tolerancia, mások elfogadása. 

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 befogadá-

sa során; 

 dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén kezelni. 

latok megszervezése, 

drámapedagógiai mód-

szerek; a tanulói tevé-

kenységek megszerve-

zése, vezetése,  

kooperatív tanulás-

szervezés: csoport-

munka, pármunka, 

verbális értékelés 

 

 

Vizuális kultúra: 

átélt, elképzelt 

vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: csa-

ládtagjaim, sze-

retet, barátkozás 

(konfliktushely-

zetek megélése 

játékokon ke-

resztül). 

 

Környezetisme-

ret: az ember 

megismerése 

(magatartásfor-

mák, szabályok, 

viselkedési nor-

mák); környezet 

és fenntartható-

ság. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tanulság, konfliktus, elfogadás, közmondás. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Óraszámok 

8 óra/hét (288 óra) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 24 

Olvasás, az írott szöveg megértése   66 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 24 

Az íráshasználat fejlesztése 12 
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Fogalmazási alapismeretek 33 

Szövegalkotási gyakorlatok 22 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 

mondatfajták 

20 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 40 

A tanulási képesség fejlesztése 19 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 6 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 22 

Összesen: 288 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

31 óra 24 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformái-

nak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, kö-

szöntés. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Tan-

eszközök 

A helyes beszédlégzés, a helyes kiejtés, a mondat- és szövegfonetikai esz-

közök alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben (pl. párbeszéd, 

felolvasás, kiscsoportos beszélgetés, vita, beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor nonverbális eszközök használata a kife-

jezés segítésében.  

Vélemény megfogalmazása.  

Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, értel-

mezése az olvasott szövegekben. 

A különböző tantárgyak tanulásakor használt szavak célzott használatával 

drámapedagógiai módszerek; 

kooperatív tanulásszervezés: cso-

portmunka, pár-munka, 

tanulói tevékenységek megszer-

vezése, vezetése, verbális értéke-

lés 

 

Minden tantárgy: össze-

függő beszéd, érvelés. 

Környezet-ismeret: ön-

fenntartás, légzés. 

Vizuális kultúra: Műalko-

tások megfigyelé-se, jel-

lem-zése, értel-mezése, ér-

té-kelése. Médiaszöve-gek 

közötti különbségek (pl. 
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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, kö-

zös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe;  

televíziós műsortípu-sok, 

animá-ciós mese-filmek, 

sorozatok) felismerése sa-

ját média-élmények felidé-

zésén, megjeleníté-sén 

(pl.szerep- játék) és köz-

vetlen példákon keresztül. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret 

(3-4. osztály) 124 

3. osztály 

66 

111 óra 56 óra 

Előzetes tudás Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezeté-

se, különböző szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-si pontok Tan-

eszközök 

Olvasástechnikák önálló felismerése, folyamatos javítása, biztos olvasási készség 

kialakítása. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú, szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények, tapasztala-

tok felidézése és megosztása. 

A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák is-

merete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  

 Matematika: szöveges 

feladatok. 

Környezetismeret: önálló 

tanulás, szövegfel-

dolgozás kialakítása. 

Erkölcstan: én magam; az 

én világom. 

Vizuális kultúra: Szemé-

lyes élmények és irodalmi 

szöveg alapján képek ké-

szítése. Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi szö-
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 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az olvasás megkezdése előtt való tisztázása. 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, érdeklődő; 

 folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma ol-

vasás területén is;  

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről 

tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő szöveg in-

formációit és gondolatait; ismeri és tanítói segítséggel használja a tanult olvasá-

si stratégiákat. 

vegalkotó kódok felis-

merése, médiaszöveg ol-

vasása. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, él-

ményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekirodalmi 

malkotások és azok ani-

mációs, filmes adaptáció-

inak összehasonlítása, 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

(3-4. osztály) 

3. osztály 

53 óra 24 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok vé-

gén. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása nyújtotta öröm átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismertetése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Tan-

eszközö

k 

Az olvasókönyvi szövegek csoportosítása formájuk, műfajuk és kommunikációs 

szándékuk szerint. 

Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összehasonlí-

tása.  

Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformákban.  

 Környezetismeret: környezeti, 

természeti, környezetvédelmi 

témájú olvasmányok 

Ének-zene: a népdalok szöve-

ge (művészeti kifejező esz-
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Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén, ha-

sonlatok).  

Az események sorrendjének, a mesélő személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok, ismétlődő motí-

vumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek (versek mesék) önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai gyermekirodalmi al-

kotás (meseregény, ifjúsági regény, mesés-, verseskötet) elolvasása a tanító irányí-

tásával. Művek a kortárs magyar irodalomból. (Például: Békés Pál: A bölcs hi-

ánypótló; Berg Judit: Rumini; Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, Pom Pom összes meséi, gyerekversek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; 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, fantá-

ziajátékok, elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítése. Részvétel csoportos 

játékokban. 

A mozgás és a szövegmondás összekapcsolása. Egyszerűbb drámai konvenciók és 

a színházi formanyelv alapjainak tapasztalati megismerése (jelenet, felvonás, kez-

det és vég, díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, bábelőadások, színházi előadások megbeszélé-

sekor. 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magya-

rázza cselekedeteiket; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát idő-

rendben, több összefüggő mondattal mondja el. 

 

közök, természeti ké-pek). 

Vizuális kultúra; dráma és 

tánc: A témához és a tarta-

lomhoz is illeszkedő kifejező-

esz-közök elem-zése, alkal-

mazása.  

Mesék, gyermekirodalmi alko-

tások és azok animációs, fil-

mes adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása,a 

levetített adaptációhoz kapcso-

lódó élmények meg jelenítése 

(pl. rajz-

zal,montázskészítéssel). 

A különböző médiaszövegek-

ben megjelenő egyszerű hely-

szín- és időviszonylatok meg-

figyelése és értelmezése 

konkrét médiaszövegeken ke-

resztül. 

Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző egysze-

rű médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).a levetített 

adaptációhoz kapcsolódó él-

mények megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, mon-

tázskészítéssel). 

A különböző médiaszövegek-

ben megjelenő egyszerű hely-

szín- és időviszonylatok meg-

figyelése és értelmezése 

konkrét médiaszövegeken ke-

resztül. 
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Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző egysze-

rű médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mel-

lékszereplő; hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

15 óra 15 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és 

írásminta nélkül, emlékezetből. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, esztétikumának értékként való elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

Az írástechnika fejlesztése. 

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. 

- Az írás eszközszintű használata.  

- Gazdaságos szövegelrendezés. 

 Matematika; 

környeze-

tismeret: ol-

vasható, tet-

szetős és ren-

dezett 

füzetvezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

46 óra 33 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódá-si pontok Tan-

eszközök 

A különböző szövegformák tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az időrend-

ről;  

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gon-

dolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend érzékeltetése, a szöveg tagolása bekezdé-

sekre. 

 

A tanuló 

- a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja fogalmazáskészítéskor. 

 Környezetismeret; ma-

tematika: érthető, vilá-

gos szóbeli szövegal-

kotás. 

Vizuális kultúra:  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. Egy-

szerű cselekmény meg-

jelenítése képsorozattal 

(pl. rajz, digitális fotó, 

rövid animációs film) 

és han-gokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesí-

tés; hirdetés;SMS; e-mail. 

 
 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

58 óra 22 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  
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céljai Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-si 

pontok 

Tan-

eszközök 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása a szöveg alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások készítése elbeszélő szövegformában. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása különféle alkalmakra a 

címzett személyének figyelembevételével. Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök al-

kalmazása. 

A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a fölösleges szóismétlő-

dés kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával, a tanító segítségadá-

sával. 

A tanuló 

 írása jól olvasható, lendületes. Füzetei rendezettek, tiszták; 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogal-

mazást készít;  

 a fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használ; 

 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 élővi-

lág;a tanultak be-

mutató leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

természeti jelen-

ség megfigyelése, 

a tapasztalatok le-

írása, megjelení-

tése. 

Egyszerű cselek-

mény megjelení-

tése képsoro-

zattal (pl. rajz, di-

gitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal (mé-

diaszövegírás). 

 

Kulcsfogalmak/  Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

43 óra 20 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, azonos alakú szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, szó-

csoportokban, mondatban és szövegben. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése. Az igeidők helyes 

használata beszédben és írásban. Az igekötők szerepének és írásmódjának megfigyelése. Tuda-

tos alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Többes számú főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes használata mondatalkotással, szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak megismerése: személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, címek.  

A melléknév szerepének ismerete a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok használata szövegalkotáskor. 

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 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 kul-

túra:  

jelek a min-

dennapi élet-

ben. Az idő-

beliség ábrá-

zolásá-nak 

elemzése a 

képző-

művészetben 

 

Környezet-

ismeret: tu-

lajdonne-vek 

a térké-

peken. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, ha-

tározatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; számnév, tőszámnév, sorszámnév, 

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

 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 

 39 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

(3-4. osztály) 

3. osztály 

76 óra 40 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmaztatása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat-

ban. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. 

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben: igeidők, ragos és kiejtés-

től eltérő írásmódú igék; felszólítást kifejező igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos névszók; névutós szerkezetek; betűvel írt számnevek; a kel-

tezés többféle formája.  

Hosszú hangok 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. 

 Környezet-

ismeret: tér-

képvázlat ké-

szítése tulaj-

donne-vek 

feltünte-

tésével. 

 

Matematika: 

számnevek 

helyesírása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése 

 

Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 
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33 óra 19 óra 

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

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A tanulás szerepe és módjai. Saját tanulási folyamatunk megismerése, hogyan tanulunk a leg-

könnyebben, mi okoz nehézséget. Gondolkodás a gondolkodásunkról, tanulásunkról. Egyszerű 

tanulási módok, stratégiák. Tanulás különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Ismerkedés különböző információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretter-

jesztő irodalom, kézikönyvek, elektronikus információhordozók. A szótárak szerkezeti jellem-

zői (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 fo-

lyóiratokkal.  

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ forrásait, ismeri azok kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási folyamatának, képességének jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány tanulási módot, stratégiát a különböző tanulási feladatok teljesíté-

se érdekben; 

 a szövegből történő tanulás során olvasási stratégiákat használ; 

 információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

 Környezet-

ismeret: in-

formáció-

szerzés. 

 

Vizuális kul-

túra:  

képi analó-

giák keresése 

a tanult szö-

vegekhez. 

Kérdések 

megfogalma-

zása a látott 

információra, 

ismeretre, él-

ményre vo-

natkozóan. 
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 szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: népdalszö-

vegek, 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

 

Órakeret 

(3-4. osztály) 3. osztály 

12 óra 6 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; szemé-

lyes tetszésítéletek. 

További feltételek 

Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, ítéletalkottatás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratí-

va, történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-

eszközök 

Erkölcsi és esztétikai ítélet megfogalmazása, vitakészség kialakulása. A szépirodalmi alkotá-

sokban megismert helyzetek, azok tanulságának alkalmazása mindennapi helyzetekben. A 

művek tanulságainak értelmezése. 

Mások véleményének megértése, elfogadása. Vélemények összevetése, különbségek és ha-

sonlóságok megfigyelése, felismerése és kritikája.  

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték) saját és 

más álláspontból is. 

 Erkölcstan: érték-

rend alakulása. 

Szűkebb és tágabb 

kör-nyezetem, ba-

rátság. 

 

Környezet-ismeret: 

környezeti rendsze-
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A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, felépítését, az összefüggé-

sek logikáját, az ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, meggyőzni másokat alapvető erkölcsi, esztétikai kérdések-

ben; 

 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. 

rek állapota, fenn-

tartható-ság. 

Egészséges élet-

mód. Viselkedési 

normák. 

 

Vizuális kul-túra; 

dráma és tánc:  

A lényeg ki-

emelésének lehető-

ségei a vizuális 

kompozíci-ókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus. 

 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Óraszámok 

7 óra/hét (252 óra) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 7 

Olvasás, az írott szöveg megértése   58 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 29 

Az íráshasználat fejlesztése 5 

Fogalmazási alapismeretek 13 

Szövegalkotási gyakorlatok 36 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és tolda-

lék; mondatfajták 

23 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 36 

A tanulási képesség fejlesztése 14 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 6 

Ismétlés, rendszerezés, összefoglalás 25 
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Összesen: 252 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

23 óra 7 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformái-

nak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, kö-

szöntés. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-

eszközö

k 

A helyes beszédlégzés, a helyes kiejtés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása 

különféle kommunikációs helyzetekben (pl. párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos beszélgetés, vi-

ta, beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor nonverbális eszközök használata a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének megfigyelése, értéke-

lése.  

Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, stílusértékének értelmezése 

az olvasott szövegekben. 

A különböző tantárgyak tanulásakor használt szakkifejezések, olvasmányokból kiemelt ritkáb-

ban használt szavak célzott használatával az aktív szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött tapasztalatok-

ról, megfigyelésekről. 

Hosszabb szóbeli közlések tartalmának rövidített elmondása. 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; 

  használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 

drámapedagógiai mód-

szerek; 

kooperatív tanulásszer-

vezés: csoportmunka, 

pár-munka, 

tanulói tevékenységek 

megszervezése, veze-

tése, verbális értékelés 

 

Minden tantárgy: 

összefüggő be-

széd, érvelés. 

Környezet-

ismeret: önfenn-

tartás, légzés. 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelé-se, 

jellem-zése, értel-

mezése, érté-

kelése. Média-

szöve-gek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós műsor-

típu-sok, animá-

ciós mese-filmek, 
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 beszédstílusát beszélgető partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe;  

a közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti. 

sorozatok) felis-

merése saját mé-

dia-élmények fel-

idézésén, 

megjeleníté-sén 

(pl.szerep- játék) 

és közvetlen pél-

dákon keresztül. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

124 óra 58 óra 

Előzetes tudás Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, kü-

lönböző szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-si pontok Tan-

eszközök 

Olvasástechnikák önálló felismerése, folyamatos javítása, biztos olvasási 

készség kialakítása. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú, fo-

lyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szöve-

gek megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok, gondo-

lattérkép, fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények, ta-

pasztalatok felidézése és megosztása. 

Gondolatok és információk értelmezése és integrálása, tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és értékelése. 

A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő tech-

 Matematika: szöveges fel-

adatok. 

Környezet-ismeret: önálló 

tanulás, szövegfel-dolgozás 

kialakítása. 

Erkölcstan: én magam; az én 

vilá-gom. 

Vizuális kultúra: Személyes 

élmények és irodalmi szö-

veg alapján képek készítése. 

Képző-művészeti műfajok.  

Az elemi mozgóképi szö-
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nikák ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  

 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az olvasás megkezdése előtt való tisztázá-

sa. 

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 szö-

veg információit és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik; 

ismeri és tanítói segítséggel használja a tanult olvasási stratégiákat. 

vegalkotó kódok felis-

merése, mé-diaszöveg olva-

sása. 

Kérdések megfogal-mazása 

a lá-tott infor-mációra, is-

meretre, él-ményre vo-

natkozóan. 

Mesék, gyermekiro-dalmi 

malkotások és azok animá-

ciós, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgo-

zása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

53 óra 29 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok vé-

gén. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása nyújtotta öröm átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismertetése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

Kapcsolódá-si pontok Tan-

eszközö
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szervezési formák k 

Az olvasókönyvi szövegek csoportosítása formájuk, műfajuk és kommuni-

kációs szándékuk szerint. 

Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összeha-

sonlítása.  

Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformák-

ban.  

Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén, 

hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, motívumok felfedezése olvasmányokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő változásainak fel-

ismerése.  

Az események sorrendjének, a mesélő személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek (versek mesék) önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai gyermekirodal-

mi 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: Bo-

szorkányos mesék; Csukás István: Süsü, a sárkány, Keménykalap és krump-

liorr, Pom Pom összes meséi, gyerekversek; Dávid Ádám: A Virág utcai fo-

cibajnokság; 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 Ma-

szat-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 konven-

ciók és a színházi formanyelv alapjainak tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- és hangha-

tások). A tanultak felhasználása saját produkcióhoz, bábelőadások, színházi 

előadások megbeszélésekor. 

 Környezet-ismeret: környezeti, 

természeti, környezetvédelmi 

témájú olvasmányok 

Ének-zene: a népdalok szövege 

(művészeti kifejező esz-közök, 

ter-mészeti ké-pek). 

Vizuális kul-túra; dráma és tánc: 

A témához és a tartalomhoz is il-

leszkedő kifejezőesz-közök 

elem-zése, alkal-mazása.  

Mesék, gyermekiro-dalmi alko-

tá-sok és azok animációs, filmes 

adap-tációinak összehasonlí-tása, 

feldol-gozása,a le-vetített adap-

tációhoz kap-csolódó él-mények 

meg jelenítése(pl.rajzzal,mon-

tázskészítés-sel). 

A különböző médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű helyszín- és 

időviszonylatok megfigyelése és 

értelmezése konkrét médiaszö-

vegeken keresztül. 

Az elbeszélő személyének azo-

nosítása különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. animáci-

ós mesék).a levetített adaptáció-

hoz kapcsolódó élmények meg-

jelenítése és feldolgozása (pl. 

rajzzal, montázskészítéssel). 

A különböző médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű helyszín- és 

időviszonylatok megfigyelése és 

értelmezése konkrét médiaszö-
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A tanuló 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, ma-

gyarázza cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és vég-

pontját, a cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcso-

latokat, mesejellemzőket; 

az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több ösz-

szefüggő mondattal mondja el. 

vegeken keresztül. 

Az elbeszélő személyének azo-

nosítása különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. animáci-

ós mesék). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mel-

lékszereplő; hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

17 óra 5 óra 

 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és 

írásminta nélkül, emlékezetből. 

Személyi 

Tárgyi 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, esztétikumának értékként való elfogadtatása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

Az írástechnika fejlesztése, helyes írásszokások megszilárdítása (testtartás, írószerfogás, kéz-

csúsztatás). 

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. 

- Az írás eszközszintű használata.  

- Gazdaságos szövegelrendezés. 

 Matematika; 

környeze-

tismeret: ol-

vasható, tet-

szetős és ren-

dezett 

füzetvezetés. 

 

Kulcsfogalmak/ Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 
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fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

46 óra 13 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-si pontok Tan-

eszközök 

A különböző szövegformák tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek 

ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szö-

veg kohéziójáról; a tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szö-

vegforma jellemzőiről, a bekezdések szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lénye-

ges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend érzékeltetése, a szöveg ta-

golása bekezdésekre. 

A tanuló 

- a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja fogalmazáskészítéskor. 

 Környezet-ismeret; mate-

matika: érthető, vilá-gos 

szóbeli szövegalko-tás. 

Vizuális kultúra:  

Az elemi mozgó- képi szö-

vegalkotó kódok kreatív al-

kal-mazása, mé-diaszöveg 

írás. Egyszerű cselekmény 

megjeleníté-se képsorozat-

tal (pl. rajz, digitális fotó, 

rövid animációs film) és 

han-gokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesí-

tés; hirdetés; SMS; e-mail. 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

58 óra 36 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

További feltételek Személyi 
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Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

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 em-

berről.  

Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása különféle alkalmakra a 

címzett személyének figyelembevételével. Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök al-

kalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A fo-

galmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával, a tanító segítségadá-

sával. 

A tanuló 

 írása jól olvasható, lendületes. Füzetei rendezettek, tiszták; 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogal-

mazást 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. 

 Környezet-

ismeret: vál-

tozatos élővi-

lág;a ta-

nultak bemu-

tató le-írása. 

 

Vizuális kul-

túra: termé-

szeti jelenség  

megfigyelé-

se, a tapasz-

talatok le-

írása, meg-

jelenítése. 

Egyszerű cse-

lekmény 

megjeleníté-

se képsoro-

zattal (pl. 

rajz, digitális 

fotó, rövid 

animációs 

film) és han-

gokkal (mé-

diaszö-

vegírás). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondatfajták, 

szavak, szófajok 

Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

43 óra 23 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok 

körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; 

az önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, azonos alakú szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, szó-

csoportokban, mondatban és szövegben. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése. Az igeidők helyes 

használata beszédben és írásban. Az igekötők szerepének és írásmódjának megfigyelése. Tuda-

tos alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Többes számú főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes használata mondatalkotással, szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak megismerése: személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, címek.  

A melléknév szerepének ismerete a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok használata szövegalkotáskor. 

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. 

 Vizuális kul-

túra:  

jelek a min-

dennapi élet-

ben. Az idő-

beliség ábrá-

zolásá-nak 

elemzése a 

képző-

művészetben 

 

Környezet-

ismeret: tu-

lajdonne-vek 

a térké-

peken. 
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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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, ha-

tározatlan névelő; névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; számnév, tőszámnév, sorszámnév, 

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

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

(3-4. osztály) 

4. osztály 

76 óra 36 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmaztatása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat-

ban. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. 

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben: igeidők, ragos és kiejtés-

től eltérő írásmódú igék; felszólítást kifejező igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos névszók; névutós szerkezetek; betűvel írt számnevek; a kel-

tezés többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a melléknevek végén.  

A főnév -t toldalékának (ragjának) és a múlt idő jelének megkülönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. 

 Környezet-

ismeret: tér-

képvázlat ké-

szítése tulaj-

donne-vek 

feltünte-

tésével. 
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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, szük-

ség esetén javítja. 

Matematika: 

számnevek 

helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése 

 

Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

33 óra 14 óra 

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

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-

eszközök 

A tanulás szerepe és módjai. Saját tanulási folyamatunk megismerése, hogyan tanulunk a leg-

könnyebben, mi okoz nehézséget. Gondolkodás a gondolkodásunkról, tanulásunkról. Egyszerű 

tanulási módok, stratégiák. Tanulás különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Ismerkedés különböző információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretter-

jesztő irodalom, kézikönyvek, elektronikus információhordozók. A szótárak szerkezeti jellem-

zői (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 fo-

 Környezet-

ismeret: in-

formáció-

szerzés. 

 

Vizuális kul-

túra:  

képi analó-

giák keresése 

a tanult szö-

vegekhez. 

Kérdések 

megfogalma-

Tankönyv, 

munka-

füzet, 

Karakter 4. 
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lyóiratokkal. Katalógusok megfigyelése. A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe a könyvek 

és egyéb információforrások keresésében. 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ forrásait, ismeri azok kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási folyamatának, képességének jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány tanulási módot, stratégiát a különböző tanulási feladatok teljesíté-

se érdekben; 

 a szövegből történő tanulás során olvasási stratégiákat használ; 

 információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

 szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: népdalszö-

vegek, 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. 

zása a látott 

információra, 

ismeretre, él-

ményre vo-

natkozóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

 

Órakeret 

(3-4. osztály) 4. osztály 

12 óra 6 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; szemé-

lyes tetszésítéletek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, ítéletalkottatás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratí-

va, történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódá-si 

pontok 

Tan-

eszközök 

Erkölcsi és esztétikai ítélet megfogalmazása, érvelés a vélemény mellett, vitakészség ki-  Erkölcstan: értékrend Tan-
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alakulása. A szépirodalmi alkotásokban megismert helyzetek, azok tanulságának alkalma-

zása 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 ál-

láspontból is. 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, felépítését, az összefüg-

gések logikáját, az ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, meggyőzni másokat alapvető erkölcsi, esztétikai kérdé-

sekben; 

 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 befogadá-

sa során; 

dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat saját és 

más álláspontból is, azokat életkori szintjén kezelni. 

alakulása. Szűkebb 

és tágabb kör-

nyezetem, barátság. 

 

Környezet-ismeret: 

környezeti rendsze-

rek állapota, fenn-

tartható-ság. Egész-

séges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kul-túra; 

dráma és tánc:  

A lényeg ki-

emelésének lehető-

ségei a vizuális 

kompozíci-ókban. 

könyv,mu

nka-füzet 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus. 

 

A továbbhaladás feltételei 

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 beszélgeté-

sekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az ol-

vasottakkal 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 is-

mert kézikönyveket. 
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 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.  

tantervben számára előírt további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszte-

letére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működés-

ének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
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KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

A Könyvtári informatika sajátos tantárgyközi tantárgy. A könyvtár használata minden isme-

retterületen nélkülözhetetlen, a tanulás fontos színtere és eszköze, informatikai bázisa. A 

könyvtárhasználati gyakorlathoz szükséges alapismeretek - a már kialakult iskolai hagyo-

mány szerint -, a Magyar nyelv és irodalom, valamint az Informatika befogadó tantárgyban 

kapnak helyet, elkülönített tananyaggal és órakerettel. 

A Könyvtárhasználat oktatására fordítandó órák száma az 1-8. évfolyamon összesen 50 óra. 

Az 50 óra megosztása a befogadó tantárgyakban évfolyamonkénti évi bontásban: 

Tantárgy 

Évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Informatika 

1. 3  

2. 8  

3. 7  

4. 10 N 2 b 

5. 6 2 b 

6. 5 1 b 

7. 3 1 b 

8. 1 1 b 

Összesen 43 7 b 

 

Ezeket az órákat a könyvtárostanár tartja, az órák színhelye az iskolai könyvtár. Egy-egy évfo-

lyam óráit célszerű folyamatos egymásutániságban, ciklusszerűen lebonyolítani. 

Az új ismeretek közlésére szolgáló órákon részt vehet a teljes tanulócsoport, de a munkáltató 

órák esetén célszerűbb csoportbontást alkalmazni. 

Az 50 órán túlmenően a Könyvtárhasználat mint sajátos tantárgyközi tantárgy beépül a többi 

tantárgy tananyagába is. Az egyes tantárgyak kerettantervei tartalmazzák azokat a könyvtárhaszná-

laton alapuló tevékenységformákat, kompetenciákat, amelyek a tanulók önálló ismeretszerzési és 

feldolgozási képességeit vannak hivatva fejleszteni. 

 

A tantárgyi rész óraszáma az 1-4. évfolyamon a Magyar nyelv és irodalom befogadó tantárgy 

órakeretébe beillesztve 28 óra, az Informatika órakeretébe beillesztve 2 óra. 

 

A Magyar nyelv és irodalom, illetve az Informatika és ezen belül a Könyvtárhasználat óra-

számainak felosztása: 

Évfolyam 

Tantárgy 

1. 

Heti 

 

Évi 

2. 

Heti 

 

Évi 

3. 

Heti 

 

Évi 

4. 

Heti 

 

Évi 

Összesen 

Magyar nyelv és irodalom 8  8  8  7   

ebből Könyvtárhasználat  3  8  7  10 28 

Informatika 1  1  1  N1b   

ebből Könyvtárhasználat        N2b 2 

 

A Könyvtárhasználat tananyagának beosztása témakörök és évfolyamok szerint: 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Összesen 

   Téma      

Általános könyvtárhasználati ismeretek 3 2 3 1 9 

Dokumentumismeret  6 4 1 11 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

és a szellemi munka technikája 

   10 10 

Összesen (az évfolyamon) 3 8 7 12 30 
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Célok és feladatok 

A Könyvtárhasználat oktatása az 1. osztály 2. félévében indul. Célja, hogy a tanulók az iskolai 

könyvtár rendszeres használatával fokozatosan felkészüljenek a forrás alapú információk megszer-

zésére és hasznosítására, célja az anyanyelvi kommunikáció, az önálló tanulás kompetenciáinak fej-

lesztése. 

Meg kell alapozni azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók eligazodnak az iskola 

könyvtárában, a könyvtár tér- és állományszerkezetében, valamint a más típusú könyvtárakban. 

Játékos foglalkozások során ki kell alakítani azokat a kompetenciákat, amelyek segítik őket abban, 

hogy tudatos és aktív használói legyenek a könyvtáraknak. Ismerjék a könyvtárak alapszolgáltatása-

it, betartsák a használat szabályait. El kell érni, hogy a tanulók szokásrendszerébe beépüljön az is-

kolai és közművelődési könyvtár rendszeres használata, szolgáltatásainak igénybevétele. 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló az alsó tagozaton ismerkedjen meg az ismeretszerzés írásbeli és elektronikus forrásaival. 

Igazodjon el a könyvtár tereiben, tudja megkülönböztetni állományrészeit. Ismerje és alkalmazza a 

könyvtárhasználat szabályait, a könyvtárban való viselkedés normáit. 

Ismerkedjen meg a korosztályának megfelelő dokumentumokkal, igyekezzen azokat használni. 

Legyen képes a könyvek tartalmának megállapítására, könyvismertetésre (tartalomjegyzék, beveze-

tő, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). 

Sajátítsa el a könyvtári munkával történő ismeretszerzés alapjait: legyen képes könyveket keresni 

bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve. 

Legyen képes a korosztálynak szánt segédkönyveket (szótárakat, lexikonokat) önállóan használni 

ismeretlen kifejezések magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtésére. 

Legyen képes a felhasznált források azonosítására (szerző, cím, a kiadás helye, a kiadó, a kiadás 

éve), valamint a felhasznált könyvekről szóló rövid feljegyzés elkészítésére. 

Segítséggel tudja használni az iskolai számítógépes könyvtári adatbázist, abból tudjon adatokat 

gyűjteni. 

 

Értékelés 

Miután a Könyvtári informatika nem önálló tantárgy, a Magyar nyelv és irodalom órák keretében 

tartott könyvtárhasználati órákon mutatott teljesítményük beépül a Magyar irodalom érdemjegyeibe, 

a Számítástechnikai informatika órákon tartott óráké pedig az Informatika érdemjegyeibe. 

A tanulók egyéni teljesítményének mérésére a munkáltató jellegű órákon nyílik lehetőség. Az érté-

kelés céljából összeállított munkáltató feladatok legyenek változatosak, érdekesek, segítsék elő a 

kreatív gondolkodást. Akár szóban, akár írásban értékeljük a tanulót, ez az értékelés legyen pozitív, 

célja a könyvtár és az olvasás megszerettetése. 

 

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök 

Az írásos, az AV, valamint az elektronikus dokumentumok legfontosabb formai és tartalmi jegyei-

nek bemutatására és a tanulói gyakorlásra a könyvtár állományát képező valamennyi információ-

hordozó. 

A könyvtári kartotékos katalógusok, katalóguscédulák, valamint az elektronikus katalógus és adat-

bázis. 

Könyvtári falitáblák, a könyvtárostanár által készített szemléltető táblák, valamint a tananyagot ösz-

szefoglaló nyomtatott tanulói segédletek, gyakoroltató feladatlapok. 

 

 

1. ÉVFOLYAM 
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ÓRATERV 

Témakör Óra 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 3 

Összesen: 3 óra 

 

Belépő tevékenységformák 

– Ismerkedés az iskola könyvtárával, dokumentumtípusaival (könyv, sajtótermék, hangkazet-

ta, hang-CD, videokazetta, DVD, CD-ROM), a könyvek elrendezésének megismerése. 

– A könyvtárhasználat, a könyvtárban való viselkedés szabályainak megbeszélése. 

– Keresgélés a mesekönyvek és a gyermekverskötetek között, háromhetes időközönkénti 

rendszeres csoportos kölcsönzés. 

– A kölcsönzött könyvből szabadon választott rész hangos olvasása egyénileg, az ismeretlen 

kifejezések megbeszélése. 

– Látogatás a közkönyvtárba, beiratkozás, kölcsönzés. 

 

Témakörök Tartalmak 

Általános könyvtár-

használati ismeretek 

A könyvtár és a könyvesbolt közötti eltérés. A könyvtár szolgáltatásai. 

A beiratkozás és kölcsönzés szabályai. 

A helyes viselkedési normák. 

A könyvek helye a könyvtárban. 

A gyermekkönyvek típusai. Helyük a szabadpolcon. 

Látogatás a lakóhelyi közkönyvtárban. 

A könyvtárhasználat alapvető szabályai a közkönyvtárban, a közkönyvtár 

szolgáltatásai. 

A dokumentumok elhelyezésének rendje a közkönyvtárban. Az iskolai és a 

közkönyvtári raktári rend összehasonlítása. 

 

Ismeretek 

Könyvtár, könyvesbolt, nyitvatartás, beiratkozás, olvasójegy, kölcsönzés, szabadpolc, dokumentum-

típusok, könyvtári rendszer, színcsíkok, szépirodalom, mesekönyv, verseskötet, szakirodalom 

 

Értékelés 

Az aktív, érdeklődő tanulók szóbeli és írásbeli dicséretben részesülnek, apróbb ajándékokkal 

(könyvjelző, matrica, stb.) is jutalmazhatók. A közkönyvtárban tett látogatás tapasztalatainak, él-

ményeinek megbeszélésére a látogatást követő t6anórán kerülhet sor. 

 

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök 

Az iskolai könyvtár teljes állománya a könyvtári rend bemutatására. 

A könyvtár gyűjteményébe tartozó információhordozók típusait szemléltető dokumentumok. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Legyen képes betartani a könyvtárhasználat, a könyvtári viselkedés alapszabályait. 

Ismerje a könyvtár szolgáltatásait. 

Legyen képes válogatni a mesekönyvekből, verseskötetekből. 

2. ÉVFOLYAM 

ÓRATERV 

Témakör Óra 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 2 
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Dokumentumismeret 6 

Összesen: 8 óra 

 

Belépő tevékenységformák 

– Ismerkedés a könyvtár állományegységeivel. Válogatás a szabadpolcos szépirodalmi állo-

mányból, háromhetes időközönkénti rendszeres csoportos kölcsönzés. 

– A könyv részeinek megismerése. A jellemző adatok felismerése, keresés a tartalomjegyzék 

segítségével. 

– Szépirodalmi művek keresése a szabadpolcon a raktári jelzet, szerző, cím ismeretében. A 

megtalált könyv ismertetése, a könyvből szabadon választott rész hangos olvasása, az isme-

retlen kifejezések megbeszélése. 

– A sajtótermékek fajtái, rovatainak megfigyelése. A könyvek és a sajtótermékek összehason-

lítása: hasonlóságok, különbségek. 

 

Témakörök Tartalmak 

Általános könyvtár-

használati ismeretek 

A könyvtár állományegységei. 

A könyvtári betűrend. 

A szépirodalmi művek műfajai, könyvtári jelzetei. 

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. 

 

Dokumentumismeret A könyvtár legfontosabb dokumentuma: a könyv. A könyv részei, jellemző 

adatai. 

A sajtótermékek fajtái, főbb formai, szerkezeti jellemzőik. 

A korosztálynak szánt folyóiratok behatóbb megismerése. 

A könyvek és a sajtótermékek összehasonlítása. 

 

 

Ismeretek 

Írott dokumentum, könyv, kötéstábla, borítófedél, védőborító, tartalmi ismertető, a könyv gerincé-

nek adatai, könyvtest, címlap, szerző, illusztrátor, cím, kiadó, kiadás, a megjelenés helye és éve, ko-

lofon, tartalomjegyzék. 

Könyvtári betűrend, raktári jelzet, Cutter-szám. 

A szépirodalom műfajai: a mese, vers, meseregény, verses mese, regény, novella, monda fogalma. 

Sajtótermék, napilap, hetilap folyóirat, magazin, évfolyam, szám, címfej, kolofon, szerkesztőség, 

rovat fogalma. 

 

Értékelés 

Játékos feladatok: szépirodalmi művek egyéni keresése a szabadpolcon a könyv raktári jelzete, 

szerzője, címe ismeretében. A tanulók szóbeli dicsérete, írásbeli jutalmazása. 

 

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne című könyve a tanulócsoport létszámának megfelelő példány-

számban, a könyvek legfontosabb formai és tartalmi jegyeinek bemutatására, illetve a tanulói gya-

korlásra. A könyv részeit szemléltető falitábla és a tanulóknak kiadott összefoglaló nyomtatott se-

gédlet. A könyvtárostanár által összeállított hanganyag a kötet megzenésített verseiből a 

tartalomjegyzék használatának gyakorlására. 

A magyar és a könyvtári abc-t összehasonlító falitábla. Könyvtári raktározási táblázatok, a tanulók 

egyéni cutter-számát tartalmazó katalóguskartonok, a betűrend illusztrálására kiválogatott könyvek. 

A könyvkereséshez a könyvtárostanár által készített keresőlapok, amelyek tartalmazzák a könyv 

raktári jelzetét, szerzőjét, címét. Az iskolai könyvtár teljes szépirodalmi állománya a kereséshez. 
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A sajtótermékek fajtáinak, szerkezetének tanulmányozásához a könyvtárban található, és a tanulók 

által otthonról hozott napilapok, hetilapok, folyóiratok. A tanulócsoport létszámának megfelelő pél-

dányszámú Tappancs gyermekmagazin. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Tudja alkalmazni az előző évfolyamon tanultakat. 

Sajátítsa el a könyvtárhasználat alapvető szabályait. 

Ismerje fel a könyvek jellemző adatait, tudja ezeket információként használni. Legyen képes a 

könyvekben tartalomjegyzék alapján eligazodni. 

Ismerje a könyvtári betűrendet, a szépirodalmi művek betűjelét. Segítséggel legyen képes megke-

resni a szabadpolcon a szépirodalmi műveket a jelzetük, szerzőjük, címük ismeretében. 

Legyen képes válogatni a korosztályának készült szépirodalmi könyvekből. 

Ismerje a sajtótermékek fajtáit, szerkezetét. Tudja, mi a különbség a könyvek és a sajtótermékek 

között. 

Ismerje lakóhelye közkönyvtárát, segítséggel igénybe tudja venni annak alapvető szolgáltatásait. 

 

3. ÉVFOLYAM 

ÓRATERV 

Témakör Óra 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 3 

Dokumentumismeret 4 

Összesen: 7 óra 

 

Belépő tevékenységformák 

– Ismerkedés a könyvtár állományegységeivel. A kölcsönözhető és a helyben használható ál-

lomány megkülönböztetése. 

– Válogatás a szépirodalmi és az ismeretközlő könyvekből, háromhetes időközönkénti rend-

szeres csoportos kölcsönzés. 

– A szépirodalmi és az ismeretközlő könyvek megkülönböztetése. 

– A szépirodalmi és a szakirodalmi művek keresése a szabadpolcon a raktári jelzet, szerző, 

cím ismeretében. 

– A megtalált könyv ismertetése, legfontosabb azonosító adatai. A szépirodalmi művek műfa-

jának megállapítása, az ismeretközlő művek csoportosítása az ETO osztályozás szerint. 

– a könyvsorozat jellemzői, a legkedveltebb gyermek könyvsorozatok megismerése. A több-

kötetes könyvek és a könyvsorozatok összehasonlítása. 

 

Témakörök Tartalmak 

Általános könyvtár-

használati ismeretek 

A könyvtár állományegységei tartalmuk szerint: szépirodalom, szakiroda-

lom. 

A könyvtár állományegységei használatuk szerint: kölcsönözhető állo-

mány, helyben használható állomány. 

Az ETO osztályozás főosztályai, a szakirodalom raktári jelzetei. 

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. 

 

Dokumentumismeret A könyv részei. 

A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretközlő művek. 

Elhelyezési módjuk: szépirodalom betűrendben, szakirodalom szakrend-

ben. 

A szépirodalmi művek műfajai. Az ismeretközlő művek csoportjai az ETO 

osztályozás szerint. 
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A legnépszerűbb gyermek könyvsorozatok. A sorozatok jellemzői. 

 

 

Ismeretek 

A könyv részeihez kapcsolódó fogalmak, a szépirodalmi művek műfajai, az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás, az ETO főosztályai, a többkötetes művek jellemzői, a könyvsorozatok jellemzői: külső 

azonosságok (forma, embléma, sorozati cím), belső azonosságok (téma, színvonal). 

 

Értékelés 

Játékos feladatok: szépirodalmi és szakirodalmi művek egyéni keresése a szabadpolcon a könyv 

raktári jelzete, szerzője, címe ismeretében. Párosító játék: a könyvcímek és a könyvsorozatok „ösz-

szepárosítása” feladatlapon. A tanulók szóbeli dicsérete, írásbeli jutalmazása. 

 

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök 

Az ETO főosztályait szemléltető falitábla. A tudományok illusztrálására kiválogatott könyvek. Az 

ETO főosztályait és legfontosabb osztályait tartalmazó, tanulói nyomtatott segédlet. 

A könyvkereséshez a könyvtárostanár által készített keresőlapok, amelyek tartalmazzák a könyv 

raktári jelzetét, szerzőjét, címét. Az iskolai könyvtár teljes állománya a kereséshez. 

A könyvsorozatok jellemző jegyeinek felismeréséhez és tanulmányozásához kiválogatott könyvek 

tanulóasztalonként a sorozatból egy-egy pár. A „párosítójátékhoz” a könyvtárostanár által összeállí-

tott feladatlap. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Tudja alkalmazni az előző két évfolyamon tanultakat. 

Igazodjon el a könyvtár állományrészeiben, tudjon különbséget tenni a szépirodalmi és az ismeret-

közlő könyvek között. 

Ismerje a könyv részeit. Tudja pár mondatban ismertetni az általa olvasott könyvet, megnevezni a 

szépirodalmi mű műfaját, betűjelét, szerzőjét, fordítóját, illusztrátorát, címét, kiadóját, kiadási he-

lyét, évét, sorozatát. Tudja megnevezni az általa olvasott ismeretközlő mű raktári jelzetét, ETO 

számát főosztályát, tudományát, és a már felsorolt azonosítási adatait. 

Legyen képes keresni a szabadpolcon a könyv raktári jelzete, szerzője, címe ismeretében. 

 

4. ÉVFOLYAM 

ÓRATERV 

Témakör Óra 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 1 

Dokumentumismeret 1 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei és a 

szellemi munka technikája 

10 

Összesen: 12 óra 

 

 

 

Belépő tevékenységformák 

– Válogatás az iskolai könyvtár állományából, rendszeres egyéni kölcsönzés, a könyvtár hely-

ben használata. 

– A kézikönyvtár állományának megismerése. A lexikonok, szótárak szerkezeti felépítésének 

megismerése, címszó keresése. 
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– A lexikonok, szótárak rövidítéseinek, jeleinek feloldása. 

– A katalóguscédula értelmezése, a kartotékos betűrendes leíró katalógus ismerete, az iskolai 

számítógépes katalógus és adatbázis használata segítséggel. A könyv raktári jelzetének 

megállapítása, a könyv megkeresése a könyvtárban. 

 

Témakörök Tartalmak 

Általános könyvtár-

használati ismeretek 

A könyvtár állományegységei tartalmuk, illetve használatuk szerint. 

A könyvtárhasználat alapvető szabályainak elmélyítése. 

Dokumentumismeret A kézikönyvek, lexikonok, szótárak fajtái. 

A könyvtári tájékozó-

dás segédeszközei és a 

szellemi munka tech-

nikája 

Tájékozódás a lexikonokban, szótárakban. A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai. Tájékozódás a betűrendben, címszók keresése, a rövidíté-

sek, jelek feloldása. 

Ismeretszerzés a különböző információhordozók segítségével, a lényeg ki-

emelése, lejegyzése. 

A katalóguscédulán található bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei. 

Az adatok összevetése a könyv adataival. A kartotékos betűrendes leíró ka-

talógus. Az iskolai számítógépes katalógus és adatbázis használata segít-

séggel. 

A korábban tanult ismeretek elmélyítése. 

 

Ismeretek 

Helyben használható állomány, kézikönyvek fajtái, a lexikon fogalma, típusai, a szótár fogalma, tí-

pusai, betűrendes keresés, előszó, rövidítések feloldása, jelek feloldása, élőfej, hasáb, címszó, szó-

cikk, a katalóguscédula adatai összevetve a könyv azonosító adataival, a katalógus fogalma, fajtái, 

kartotékos betűrendes leíró katalógus, számítógépes katalógus és adatbázis, iskolai honlap. 

 

Értékelés 

Címszók keresése a lexikonban, szótárban. A keresett fogalmak, szavak értelmezése, a rövidítések, 

jelek feloldása egyéni feldolgozómunkával, szóbeli számonkéréssel. 

A második osztályban készített, a tanulók egyéni cutter-számát tartalmazó katalóguskartonok fel-

használásával a tanulók egyénileg, nevelői irányítással elkészítik a „saját képzeletbeli regényük” 

bibliográfiai leírását. 

Keresés az iskolai számítógépes könyvtári katalógusban segítséggel, a dokumentum adatainak leol-

vasása és értelmezése, a könyvtáron belüli helyének megállapítása, a könyv megkeresése a raktári 

jelzet segítségével. 

A tanulók szóbeli dicsérete, írásbeli jutalmazása. 

 

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök 

A kézikönyvtárban fellelhető általános és szaklexikonok, egy- és kétnyelvű szótárak. Az Új magyar 

lexikon kötetei tanulóként egy-egy példányban, a Magyar értelmező kéziszótár tanulócsoportnyi 

példányszámban. A tanulói feladatokhoz a könyvtárostanár által készített falitáblák. A tanulóknak 

kiadott összefoglaló nyomtatott segédletek. 

A könyvkereséshez a könyvtárostanár által készített keresőlapok, amelyek tartalmazzák a könyv 

raktári jelzetét, szerzőjét, címét, majd nyomtatott katalóguskartonok. Az iskolai könyvtár teljes ál-

lománya a kereséshez. 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne című könyve és a könyvről készült bibliográfiai leírás a tanu-

lócsoport létszámának megfelelő példányszámban, a második osztályban készített, a tanulók egyéni 

cutter-számát tartalmazó katalóguskartonok a „képzeletbeli szépirodalmi alkotásuk” bibliográfiai le-

írásához. 

A kartotékos betűrendes leíró katalógus a szemléltetéshez. 

A könyvtár számítógépes adatbázisa (Sziren), a könyvtárostanár által készített feladatlapok. 
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A továbbhaladás feltételei 

Tudja alkalmazni az előző három évfolyamon tanultakat. 

Ismerje a különféle információhordozókat, azok rendeltetését. 

Ismerje a katalógus fogalmát, a katalóguscédula adatait, az iskolai számítógépes katalógust és adat-

bázist. 

Ismerje a számítógépes katalógus tájékoztató szerepét a könyvek és egyéb információforrások kere-

sésében. 

Tudjon keresni a könyvekből tartalomjegyzék alapján. Ismerje a különbségeket és hasonlóságot a 

lexikon és szótár között. Tudjon információt keresni a betűrend segítségével, a rövidítések és jelek 

feloldásával. 

Legyen képes a korosztályának szóló ismeretközlő művekből, folyóiratokból információkat gyűjte-

ni, és az adatokkal a tanultakat kiegészíteni. 

Legyen képes nevelői segítséggel olvasmányairól beszámolót készíteni. 

.
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ANGOL 

 mint idegen nyelv 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti 

óraszám 

0.5 1 1 3 

Éves 

óraszám 

18 36 36 108 

KER szint KER szintben nem 

mérhető 

KER szintben nem 

mérhető 

KER szintben nem 

mérhető 

A1- 

 

Bevezetés 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során vár-

hatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő ta-

nulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szüksé-

gessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

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

észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egy-

séget, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létre-

hozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azo-

kat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, 

hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel 

kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztá-

lyok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

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

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

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

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban 

elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulás-

sal, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami 

magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommu-

nikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentő-

ségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keret-

ében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való fog-
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lalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stra-

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

ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

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

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

nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT ál-

tal az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
1-4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva hatá-

rozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kez-

dődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

 1-4. évfolyam 6. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben nem 

megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második idegen 

nyelv 
- - - A1 A2 

 

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

fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem 

mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a keret-

tantervbe. 

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

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintke-

zik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommu-

nikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanu-

lása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület 

erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres 

nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanu-

lása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

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

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 

Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma 

már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus 

hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a 

fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak meg-

teremtésére.  
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A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A nyelv-

tanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több 

lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. 

A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének el-

ismerése.  

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

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integ-

ráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

Az 1-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, le-

hetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldol-

gozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

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

lódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együtt-

működés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a 

témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

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

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. 

A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

A kerettanterv az 1- 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcso-

lódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve az 1-3. évfolyamot, amelynek kimenete KER-

szintben nem határozható meg). 

 

1. ÉVFOLYAM 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, megalapozva 

a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az ide-

gen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél továbbá, 

hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók számára.  

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás utáni 

szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A nyelvtanulás a 

tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt nyelven keresztül 

valósul meg, - játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek feldolgozására épülő kreatív és 

motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, kommunikációs helyzetek révén megtanulják 

kifejezni magukat az adott szituációkban, megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövege-

ket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a szókincsfejlesz-

tésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott szöveg segíti a tanu-

lókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. Az élő beszéd, kommu-

nikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő ismétlés, gyakorlás után 

már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni nyelvtanulás nagymértékben se-

gíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális ele-

mekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek eljátszásának. A sa-

ját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben könnyen előhívható ismere-

tekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, lehetőséget adnak arra is, 

hogy megtanuljanak élni a nonverbális kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, 
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hogy a tanulók minden érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuá-

lis megerősítést, és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

 

Éves óraszám: 18/év, 1 óra/hét 

Témakörök 

Témakör óraszám 

1. Üdvözlés, köszönés 2 

2. Iskola 2 

3. Család és barátok 2 

4. Kedvenceim 2 

5. Játékok 2 

6. Testünk 2 

7. Étkezés 2 

8. Otthon 2 

Szabadon felhasználható: 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

 

2 

Összesen: 18 

 

Témakörök az 1. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Üdvözlés, köszönés Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek megismerése 

Iskola Környezetismeret: 

Iskolai közösségek megismerése 

Család Erkölcstan:  

társas kapcsolatok 

Kedvenceim Környezetismeret 

Természetismeret 

Játékok Matematika 

halmazok 

Testünk Környezetismerete 

Matematika 

Étkezés Környezetismeret: 

az ember megismerése; 

egészsége, tápanyagok, étrend 

Otthon Környezetismeret: 

családi kapcsolatok 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.  

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és szociális kompeten-

ciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 
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Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott idegen 

nyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértésé-

hez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) képes 

megjeleníteni; 

A fejlesztés tartalma 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, speciális 

hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek bemutatásának 

követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló ismétlés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 

rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal, folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd 

 

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi gyer-

mekjátékokban; 

Részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb be-

széden és ismétlésen alapul; 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás 

rövid válaszokkal. 

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő alkalmazá-

sa példa alapján. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek  

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night 

Take care.. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 
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Bemutatkozás, bemutatás My name is…  Hello. 

Hi!  

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

How are you today? 

What’s the matter? 

 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

 Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

Gratulációk, jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas /New 

Year/Birthday! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

You are right. You are 

wrong. 

Are you kidding? Are you 

sure? 

That’s right. 

No way. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Give me a pen. 

 

 Here you are. 

. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 ’be’ I am ... 

What’s your name? 

My name is ... 

  Imperatives Stand up. 

  What’s this? 

Is it a ... 

It’s an apple. 

Yes it is / No, it isn’t.. 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ 

’have got’ in questions 

and negatives 

I have got a ..... 

Have you got a ...? Yes/No. 

I haven’t got ... 

Térbeli viszonyok Helymeghatározás   Adverbs 

Here, there,  

On the left/right 

In, on, under 

Where is the ball? 

Where are the shoes? 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-10  

Minőségi viszonyok  Question forms How old are you? 

Are you happy? 

What colour is it? 

What do/don’t you like? 

Is it good/bad for you? 



ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 

 71 

His shirt is green. 

Her shoes are brown. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Presonal pronouns 

 

Demostrative 

pronouns 

A, an, the 

 

I, he, they… 

Me, him, them 

This, that 

 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmaz-

za. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 1. osztály végén: a tanuló legyen ké-

pes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 

2. ÉVFOLYAM 

Az idegen nyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor anya-

nyelvükön már készségszinten írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, játékos 

formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, nyomtatott formában 

megjelenő mondatokkal.  

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra lehe-

tőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és eszköz-

rendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommuni-

kációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben, és motiváló 

hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival, 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban a készségtárgyak, 

természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába. Fejleszti a tanulói kreativi-

tást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való alkalma-

zására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

Éves óraszám: 36/év, 1 óra/hét 

Témakör óraszám 
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1. Iskola 11 

2. Állatok 11 

3. Sport 10 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

 

4 

Összesen: 36 

 

Témakörök a 2. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Iskola Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek 

Állatok Környezetismeret: 

élőlények csoportosítása  

lakóhelyük szerint 

Sport Környezetismeret: 

egészségvédelem 

Testünk Környezetismeret: 

testrészek 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-

vezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támoga-

tott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, 

játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-

lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, min-
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dennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

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

bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényeg-

ének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés so-

rán. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendé-

gekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenysé-

gekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá 

intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témák-

ról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 

segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szó-

val, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvés-

sel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevé-

se. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; non-

verbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás 

ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kíséret-

tel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 

mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték elő-

adása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-

mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló is-

métlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín vál-

toztatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 

mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismere-

tek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képessé-

gek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti mo-

tivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven tör-

ténő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári 

minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló 

olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak fel-

címkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítá-

sa). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi 

utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képes-

könyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táb-
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lák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, da-

lok, mondókák animált változata. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv ösz-

szeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezé-

se, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 

szövegek szintjén. 

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, 

I am afraid. 
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Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? 

Is it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way! Are you kidding? Are you sure? 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, please. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

? 

Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás  

 

  

. 

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

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 

How do you feel? 

Do you like …? What is it 

like? 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I do/play 

… 

 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ in questions Have you got a …? Yes/ No. 

 

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

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

There is/there are … 

This is/these are … 

How many …  can you see? 

There is a … in/on/near the 

… 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

It’s eight.  

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

30 

 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many toys have you 

got? 

 

. 

Minőségi viszonyok  Question forms What do/don’t  you like? 

Is it good/bad for you? 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 
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Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 2. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő felada-

tokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

3. ÉVFOLYAM 

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. Hozzászoktak a 

célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek hangzó szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció területén, a pozitív tanári visszajelzések ki-

alakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. 

A 3. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív 

attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban. 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, 

amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési célokhoz 

társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az előző szakasz végén a tanu-

lók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű szavakkal, rövid mondatokkal. Ezek le-

írása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása ennek a szakasznak a feladata. A 

készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs helyzeteken alapul. A motiváció fenn-

tartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat 

kapjanak, az ismeretek rögzítése tevékenykedtetés útján történjen.  

A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi tartalmak 

gazdagodásának megfelelően bővülnek is. 

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgy-

specifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult tantárgyak 

keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi órákon is van mód, 

ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló nyelvhasználat fejleszté-

sére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés hatékonyabbá válik, több lehetőség 

adódik a szövegértő olvasás fejlesztésére is. 

Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok megoldásán túl 

dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is lehetőséget ad, teret en-

ged a változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a 

célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevé-

kenységeket végzik mind az anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített formában leírt, 

feldolgozott alkotások révén kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és mű-

vészeti alkotásai iránt.  

A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, így 

épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek tudatosítására, de 

mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, ismertté váltak a tanu-

lók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, és a pedagógus segítségé-

vel ők vonják le a következtetéseket.  
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Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 

egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

 

Éves óraszám: 36/év, 1 óra/hét 

Témakör óraszám 

4. Testünk 8 

5. Ételek 8 

6. Lakás, öltözködés, időjárás 8 

7. Szabadidő 8 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

4 

Összesen: 36 

 

Témakörök a 3. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Testünk Környezetismeret: 

testrészek 

Ételek Környezetismeret: 

táplálékaink 

Lakás, öltözködés, időjárás Környezetismeret: 

technika, életvitel, életmód 

Szabadidő Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-

vezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat).  
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Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támoga-

tott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, 

játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-

lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, min-

dennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

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

bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényeg-

ének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés so-

rán. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendé-

gekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismere-

tek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képessé-

gek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti mo-

tivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevé-

kenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség sze-

rint nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a 

hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult 

témákról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszéd-

tempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 

segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szó-

val, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvés-

sel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevé-

se. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; non-

verbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás 

ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kíséret-

tel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 

mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték elő-

adása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-

mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló is-

métlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín vál-

toztatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 

mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta 

után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló ol-

vasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak fel-

címkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítá-

sa). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatá-

val. 
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Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztályter-

mi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képes-

könyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táb-

lák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, da-

lok, mondókák animált változata. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv ösz-

szeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezése, 

szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid szö-

vegek szintjén. 

 

Kommunikációs eszközök  

 

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 
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Bemutatkozás, bemutatás My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, 

I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? 

Is it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way! Are you kidding? Are you sure? 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, please. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

? 

Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás  

 

  

. 

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

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 

How do you feel? 
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Do you like …? What is it 

like? 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I 

do/play … 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ in questions Have you got a …? Yes/ 

No. 

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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

There is/there are … 

This is/these are … 

How many …  can you 

see? 

There is a … in/on/near 

the … 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

Now, 

It’s eight.  

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

30 

 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many toys have you 

got? 

. 

Minőségi viszonyok  Question forms What do/don’t  you like? 

Is it good/bad for you? 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any match-

boxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 



ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 

 85 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 4. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő felada-

tokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

4. ÉVFOLYAM 

A 4. évfolyamon az idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését 

a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel 

való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a 

tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bát-

ran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szem-

pontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók 

életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértéséhez támaszkodnak a 

világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt 

annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az 

idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során 

történik, amelyekben a verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a 

nyelvtanulás kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a 

beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szaka-

szában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuza-

mosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szö-

veg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók meg-

ismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a ké-

sőbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájá-

ruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a kulcskompetenciák 

fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi kommunikációnak az anyanyelvi 

kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejező-

képességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismere-

tek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei 

pozitívan hathatnak az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kul-

túrák közötti hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá válja-

nak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanu-
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lók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális 

érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén 

az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan sze-

retnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti 

tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. 

A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátíta-

nak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesít-

ményük értékelése útján.  

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók a NAT-

ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban megjelölt kapcsoló-

dási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen megvalósítható a tantárgyakon 

átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, 

hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek a 

szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a tananyagok, tanesz-

közök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megtervezésében, valamint a 

tanórák megszervezésében és megvalósításában. 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási környe-

zet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag be-

rendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommuni-

kációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, motiválóbbá teheti a 

nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson. 

 

Éves óraszám: 108/év, 3 óra/hét 

Témakör óraszám 

1. A család 18 

2. Barátok, iskola 18 

3. Környezetünk 17 

4. Bevásárlás 17 

5. Szabadidő 17 

6. Múltunk, jelenünk 17 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

10 

Összesen: 108 

 

Témakörök a 4. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

A család 

Színek, 

Képességek, 

Tulajdonságok 

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok 

Erkölcstan: tulajdonságok 

Barátok, iskola Környezetismeret: 
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Foglalkozások, 

Ajándéktárgyak, 

Útjelek, közlekedési táblák 

tájékozódás, közlekedés 

Környezetünk 

Szokásaink, 

Állataink, 

Testünk, 

A hét napjai, 

Az évszakok 

Környezetismeret: 

Bevásárlás 

Üzletek, 

Helyek, útbaigazítás, 

Ruhák, ajándékok, 

Ételek, 

Edények 

Matematika 

Környezetismeret 

Szabadidő 

Hobbik, 

Sportok, 

Kedvencek 

Testnevelés 

Vizuális kultúra 

Múltunk, jelenünk 

Mesék, történetek, 

A róka és a kecske (tanmese), 

Az indiánok élete, 

Alice csodaországban, 

Nyaralóhelyek a világban, 

Disneyland 

Magyar nyelv és irodalom: 

olvasásélmények 

Könyvtári ismeretek 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követé-

se, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldol-

gozott szövegek megértése,  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elem-

mel támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra 

is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

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

munka megszervezése, eszközhasználat).  

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

lis tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szö-

vegek megértése. 

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

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések 

levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést 

segítő, változatos feladatok segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztály-



ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 

 88 

nak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező szemé-

lyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egy-

szerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) tá-

mogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez 

kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társak-

kal. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítá-

sok, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társai-

val közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;   

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása tár-

sak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-

rolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvésso-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az egy-

szerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése és 

megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megér-
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tése;  

A fejlesztés tartalma 

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

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

sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon ke-

resztül történő feldolgozása. 

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

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgy-

szerű információ szerzése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának meg-

felelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, em-

berek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

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

üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

jegyzés, dalszöveg. 

 

Kommunikációs eszközök A1- 

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  
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Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking. 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do 

you like it? Is it OK if I …? 

I think it is rather strange. I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way! Are you kidding? Are 

you sure? 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t like it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, please. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

? 

Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás   . 

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

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskér-

és 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

Fogalomkörök A1- 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség ’be’ I am happy. 

  Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 

How do you feel? 

Do you like …? What is it 
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like? 

  Imperative Go and see! 

  ’-ing’ form I like swimming. 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I do/play 

… 

 Múltidejűség ’be’ was / were There was a man. He was 

crazy. 

  Past Simple 

Regular & irregular 

verbs 

He picked up the cub and 

took him to the vet. 

 Jövőidejűség ’going to’ Alice is going to play in 

Wonderland. 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ 

’have got’ in questi-

ons 

I have got coins and 

badges. 

Have you got a …? Yes/ No. 

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

their dog  

This is Lisa. Her bike is red. 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Lisa’s friends are great. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

There is/there are … 

This is/these are … 

How many …  can you see? 

There is a … in/on/near the 

… 

  Directions Turn left. Turn right. 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

Now, 

It’s eight.  

 

 Gyakoriság How often? I often play computer ga-

mes. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

30 

 

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many toys have you 

got? 

How much food have you 

got? 

  How much?  Some, 

any 

Is there any bread? 

Are there any eggs? 

Minőségi viszonyok  Question forms 

 

 

Comparatives & su-

perlatives 

What do/don’t  you like? 

Is it good/bad for you? 

 

He is faster than me. 

He is the fastest runner. 
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Modalitás  Can (ability) 

 

Must / mustn’t 

I can swim. 

I can use a computer. 

You must wear a helmet. 

You mustn’t eat a lot. 

Logikai viszonyok  Linking words 

And , but, or 

 

Why? Because 

A like apples but not oran-

ges. 

 

 

Why do you eat apples. Be-

cause I like them. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő felada-

tokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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NÉMET 

mint idegen nyelv 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti 

óraszám 

0.5 1 1 3 

Éves 

óraszám 

18 36 36 108 

KER szint KER szintben nem 

mérhető 

KER szintben nem 

mérhető 

KER szintben nem 

mérhető 

A1- 

 

Bevezetés 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során vár-

hatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő ta-

nulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szüksé-

gessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

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

észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egy-

séget, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létre-

hozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azo-

kat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, 

hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel 

kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztá-

lyok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

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

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

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

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban 

elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulás-

sal, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami 

magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommu-

nikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentő-

ségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keret-

ében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való fog-

lalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

keretében is hasznosítani tudnak.  
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Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stra-

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

ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

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

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

nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT ál-

tal az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
1-4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 

kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

 1-4. évfolyam 6. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

10. évfo-

lyam 

12. évfo-

lyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben nem 

megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második idegen 

nyelv 
- - - A1 A2 

 

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

fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem 

mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a keret-

tantervbe. 

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

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintke-

zik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommu-

nikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanu-

lása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület 

erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres 

nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanu-

lása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

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

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 

Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma 

már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus 

hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a 

fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak meg-

teremtésére.  

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

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A nyelv-

tanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több 
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lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. 

A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének el-

ismerése.  

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

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integ-

ráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

Az 1-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, le-

hetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldol-

gozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

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

lódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együtt-

működés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a 

témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

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

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. 

A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

A kerettanterv az 1- 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcso-

lódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve az 1-3. évfolyamot, amelynek kimenete KER-

szintben nem határozható meg). 

 

1. ÉVFOLYAM 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, megalapozva 

a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az ide-

gen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél továbbá, 

hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók számára.  

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás utáni 

szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A nyelvtanulás a 

tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt nyelven keresztül 

valósul meg, - játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek feldolgozására épülő kreatív és 

motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, kommunikációs helyzetek révén megtanulják 

kifejezni magukat az adott szituációkban, megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövege-

ket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a szókincsfejlesz-

tésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott szöveg segíti a tanu-

lókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. Az élő beszéd, kommu-

nikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő ismétlés, gyakorlás után 

már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni nyelvtanulás nagymértékben se-

gíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális ele-

mekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek eljátszásának. A sa-

ját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben könnyen előhívható ismere-

tekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, lehetőséget adnak arra is, 

hogy megtanuljanak élni a nonverbális kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, 

hogy a tanulók minden érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuá-

lis megerősítést, és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 
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Éves óraszám: 18/év, 1 óra/hét 

Tankönyv: Konfetti 1-4. lecke 

Témakörök 

Témakör óraszám 

1. Bemutatakozás 4 

2.Üdvözlés, köszönés 4 

3.Barátok és osztálytársak 4 

4. Származás, országismeret 4 

Szabadon felhasználható: 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlá-

sa, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

2 

Összesen: 18 

 

Témakörök az 1. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás Anyanyelv 

Üdvözlés, köszönés Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek megismerése 

Barátok és osztálytársak Környezetismeret: 

Iskolai közösségek megismerése 

Erkölcstan: társas kapcsolatok 

Származás, országismeret Környezetismeret 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.  

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és szociális kompeten-

ciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott idegen 

nyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértésé-

hez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) képes 

megjeleníteni; 

A fejlesztés tartalma 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, speciális 

hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek bemutatásának 

követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló ismétlés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 

rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal, folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd 
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Fejlesztési egység 7Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi gyer-

mekjátékokban; 

Részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb be-

széden és ismétlésen alapul; 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás 

rövid válaszokkal. 

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő alkalmazá-

sa példa alapján. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek  

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s? 

 

Danke, pri-

ma./Prima. 

Danke, gut./Gut. 

Schlecht. 

Köszönés Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Anke! 

Grüß dich! 

Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Toni! 

Grüß dich! 

Elköszönés 

 

 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen, Herr Mül-

ler! 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke. Bitte. 

Bemutatkozás, bemutatás Wer bist du? 

Ich bin…  

Wie heißt du? 

Ich bin... 

Hallo, ich bin...  

Ich heiße... 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s? 

 

Danke, pri-

ma./Prima. 

Danke, gut./Gut. 

Schlecht. 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Richtig. 

Falsch. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Was ist das? 

Wer ist er/sie? 

Das ist... 

Er/sie ist... 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
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Kérés és arra reagálás Komm mit, bitte! Ich komme. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

 sein Wer bist du? 

Ich bin Susi. 

Das ist.. 

  Imperativ Steht auf! 

Nimm bitte! 

  Was ist das? 

Ist das..? 

Das ist… 

Ja, das ist…/Nein, das 

ist nicht… 

Birtoklás kifejezése    

Térbeli viszonyok Helymeghatározás    Woher kommt…? 

Mennyiségi viszonyok  Singular und Plural 

 

Kinder 

  Kardinalzahlen 0-5  

Minőségi viszonyok  Fragen Wie geht’s? 

Logikai viszonyok   und 

Szövegösszetartó eszközök  Artikel 

 

Personalpronomen 

 

Demonstrativpronomen 

der, die das 

 

ich, du, er, sie 

 

das 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 1. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő felada-

tokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 

2. ÉVFOLYAM 

Az idegen nyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor anya-

nyelvükön már készségszinten írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, játékos 

formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, nyomtatott formában 

megjelenő mondatokkal.  

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra lehe-

tőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és eszköz-

rendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommuni-
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kációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben, és motiváló ha-

tással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival, 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban a készségtárgyak, 

természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába. Fejleszti a tanulói kreativi-

tást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való alkalma-

zására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

Éves óraszám: 36/év, 1 óra/hét 

Tankönyv: Konfetti 5-7.lecke 

Témakör óraszám 

1. Család 8 

2. Szabadidő 8 

3. Iskola 8 

4. Játékok 8 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

4 

Összesen: 36 

 

Témakörök a 2. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Család Erkölcstan 

Szabadidő Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Iskola Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek 

Játékok Környezetismeret, Testnevelés 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
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Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-

vezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támoga-

tott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, 

játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-

lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, min-

dennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

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

bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényeg-

ének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés so-

rán. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendé-

gekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenysé-

gekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá 

intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témák-

ról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 

segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szó-

val, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvés-

sel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevé-

se. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 
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párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; non-

verbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás 

ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kíséret-

tel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 

mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték elő-

adása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-

mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló is-

métlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín vál-

toztatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 

mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta 

után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló ol-

vasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak fel-
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címkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítá-

sa). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatá-

val. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztályter-

mi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képes-

könyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táb-

lák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, da-

lok, mondókák animált változata. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv ösz-

szeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezé-

se, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 

szövegek szintjén. 

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Entschuldigung!  

Köszönés Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Anke! 

Grüß dich/euch! Grüß Gott! 

Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Toni! 

Grüß dich! 

Elköszönés 

 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen, Herr Müller! 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke. Bitte. 
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Bemutatkozás, bemutatás Wer bist du? 

Ich bin…  

Wie heißt du? 

Ich bin... 

Hallo, ich bin...  

Ich heiße... 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s? 

 

Danke, pri-

ma./Prima. 

Danke, gut./Gut. 

Schlecht. 

Telefonon bemutatkozás Hallo, ich bin Hans. Meine Telefon-

nummer ist ... 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra reagálás Was machst du gern? Ich male gern. 

Tetszés, nem tetszés Was kochst du?  Spagett, Prima. 

Lecker! 

Cool. 

Fantastisch. 

Klasse. 

Akarat, kívánság  Ich will schwimmen. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Wer ist er? 

 

Er ist mein Vater. 

Információ kérés, adás 

 

Was macht Susi? 

Spielt sie gern? 

Wer ist sie? 

Sie spielt.. 

Ja, sie spielt gern. 

Sie ist Anke. 

Tudás, nemtudás   

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás   . 

Felszólítá sés arra reagálás Komm schon , Thomas! Warte, isch spiele 

noch! 

Kínálás és arra reagálás Es gibt heute Spagetti mit Tomaten-

soße. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Ist das dein/e....? Ja, das ist mein/e...  Nein, das ist nicht 

mein/e..... 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 Present Singular „sein, malen, lesen, 

turnen, spielen, hüpfen, arbeiten” 

Wer arbeitet? 

Er ist mein Bru-

der. 

Sie turnt gern. 

Birtoklás kifejezése   Tomis Vater 

  Possessivpronomen mein Vater, mei-

ne Mutter 

dein Hund, deine 

Katze 

 

Térbeli viszonyok    
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Időbeli viszonyok Időpont  Es ist zwei Uhr. 

Mennyiségi viszonyok  Singular und Plural Heft, zwei Hefte 

  Kardinalzahlen 1-5  

Minőségi viszonyok    

Modalitás  wollen Ich will schwim-

men. 

Logikai viszonyok   und 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Artikel 

 

 

Personalpronomen 

der, die, das 

 

 

ich, du, er, sie 

 

das 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 2. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő felada-

tokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

3. ÉVFOLYAM 

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. Hozzászoktak a 

célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek hangzó szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció területén, a pozitív tanári visszajelzések ki-

alakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. 

A 3. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív 

attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban. 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, 

amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési célokhoz 

társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az előző szakasz végén a tanu-

lók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű szavakkal, rövid mondatokkal. Ezek le-

írása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása ennek a szakasznak a feladata. A 

készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs helyzeteken alapul. A motiváció fenn-

tartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat 

kapjanak, az ismeretek rögzítése tevékenykedtetés útján történjen.  

A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi tartalmak 

gazdagodásának megfelelően bővülnek is. 

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgy-

specifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult tantárgyak 
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keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi órákon is van mód, 

ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló nyelvhasználat fejleszté-

sére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés hatékonyabbá válik, több lehetőség 

adódik a szövegértő olvasás fejlesztésére is. 

Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok megoldásán túl 

dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is lehetőséget ad, teret en-

ged a változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a 

célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevé-

kenységeket végzik mind az anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített formában leírt, 

feldolgozott alkotások révén kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és mű-

vészeti alkotásai iránt.  

A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, így 

épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek tudatosítására, de 

mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, ismertté váltak a tanu-

lók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, és a pedagógus segítségé-

vel ők vonják le a következtetéseket.  

Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 

egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

 

Éves óraszám: 36/év, 1 óra/hét 

Tankönyv: Konfetti 8-15.lecke 

Témakör óraszám 

1.Tulajdonságok 10 

2. Állatok 6 

3.Ételek 10 

4.Szabadidő 6 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoportmunkában 

4 

Összesen: 36 

 

Témakörök a 3. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságok Matematika: mennyiségi és minőségi viszonyok 

Környezetismeret 

Állatok Környezetismeret: 

házi és vaon élő állatok 

Ételek Környezetismeret: 

táplálékaink 

Szabadidő Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 
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Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-

vezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támoga-

tott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, 

játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-

lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, min-

dennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

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

bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényeg-

ének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés so-

rán. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendé-

gekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenysé-

gekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá 

intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témák-

ról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 
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A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 

segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szó-

val, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvés-

sel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevé-

se. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; non-

verbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás 

ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kíséret-

tel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 

mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték elő-

adása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-

mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló is-

métlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín vál-

toztatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 

mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  
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céljai Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta 

után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló ol-

vasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak fel-

címkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítá-

sa). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatá-

val. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztályter-

mi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képes-

könyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táb-

lák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, da-

lok, mondókák animált változata. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv ösz-

szeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezé-

se, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 

szövegek szintjén. 

 

Kommunikációs eszközök  
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1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Entschuldigung!  

Köszönés Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Anke! 

Grüß dich/euch! Grüß Gott! 

Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo Toni! 

Grüß dich! 

Elköszönés 

 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen, Herr Müller! 

Tschüs! 

Auf Wiedersehen! 

Köszönet és arra reagálás Danke. Bitte. 

Bemutatkozás, bemutatás Wer bist du? 

Ich bin…  

Wie heißt du? 

Ich bin... 

Hallo, ich bin...  

Ich heiße... 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s? 

 

Danke, prima./Prima. 

Danke, gut./Gut. 

Schlecht. 

Telefonon bemutatkozás Hallo, ich bin Hans. Meine Telefon-

nummer ist ... 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra reagálás Was machst du gern? Ich male gern. 

Tetszés, nem tetszés Was kochst du?  Spagett, Prima. Lecker! 

Cool. 

Fantastisch. 

Klasse. 

Akarat, kívánság  Ich will schwimmen. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Wer ist er? 

 

Er ist mein Vater. 

Információ kérés, adás 

 

Was macht Susi? 

Spielt sie gern? 

Wer ist sie? 

Sie spielt.. 

Ja, sie spielt gern. 

Sie ist Anke. 

Tudás, nemtudás   

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Was möchtest du? Ich möchte  lieber-

Butterbrot.  

. 

Felszólítá sés arra reagálás Komm schon , Thomas! Warte, isch spiele noch! 

Kínálás és arra reagálás Es gibt heute Spagetti mit Tomaten-

soße. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Ist das dein/e....? Ja, das ist mein/e...  Nein, das ist nicht 

mein/e..... 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése  Present Singular  Wer arbeitet? 

Er ist mein Bruder. 
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Sie turnt gern. 

Ich spiele Tennis. 

Birtoklás kifejezése   Tomis Vater 

  Possessivpronomen mein Vater, meine Mutter 

dein Hund, deine Katze 

Térbeli viszonyok   hier,da 

Időbeli viszonyok Időpont Wie spat ist es? 

Wann? 

 

Es ist zwei Uhr. 

Am Montag,um 5uhr 

Mennyiségi viszonyok  Singular und Plural Heft, zwei Hefte 

  Kardinalzahlen 1-12 Ich bin elf Jahre alt. 

Minőségi viszonyok  Farben 

Gegenteile 

grün, rot 

dick-dünn,alt-neu 

Modalitás  wollen Ich will schwimmen. 

Logikai viszonyok   und 

Szövegösszetartó eszközök  Artikel 

 

 

Personalpronomen 

der, die, das 

ein, eine 

 

ich, du, er, sie, es 

 

das 
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4. ÉVFOLYAM 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során vár-

hatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő ta-

nulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szüksé-

gessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

vegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló 

észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egy-

séget, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létre-

hozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azo-

kat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, 

hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel 

kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztá-

lyok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

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

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

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

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban 

elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulás-

sal, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami 

magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommu-

nikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentő-

ségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keret-

ében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való fog-

lalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stra-

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

ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

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

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

nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT ál-

tal az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 
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4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 

kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben nem 

megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második idegen 

nyelv 
- - - A1 A2 

 

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

fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem 

mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a keret-

tantervbe. 

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

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintke-

zik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommu-

nikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanu-

lása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület 

erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres 

nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanu-

lása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

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

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. 

Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma 

már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus 

hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a 

fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak meg-

teremtésére.  

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

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A nyelv-

tanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több 

lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. 

A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének el-

ismerése.  

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

szefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integ-

ráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

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

hetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldol-
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gozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

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

lódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együtt-

működés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a 

témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

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

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. 

A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

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

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcso-

lódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot, amelynek kimenete KER-

szintben nem határozható meg). 

 

A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók 

érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése 

iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári vissza-

jelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és ta-

nulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, 

fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú ered-

ményessége szempontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók 

életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértéséhez támaszkodnak a 

világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt 

annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az 

idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során 

történik, amelyekben a verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a 

nyelvtanulás kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a 

beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szaka-

szában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuza-

mosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szö-

veg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók meg-

ismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a ké-

sőbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájá-

ruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a kulcskompetenciák 

fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi kommunikációnak az anyanyelvi 

kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejező-

képességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismere-

tek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei 

pozitívan hathatnak az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kul-

túrák közötti hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá válja-

nak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanu-

lók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális 

érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén 

az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan sze-

retnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti 
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tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. 

A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátíta-

nak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesít-

ményük értékelése útján.  

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók a NAT-

ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban megjelölt kapcsoló-

dási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen megvalósítható a tantárgyakon 

átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, 

hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek a 

szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a tananyagok, tanesz-

közök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megtervezésében, valamint a 

tanórák megszervezésében és megvalósításában. 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási környe-

zet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag be-

rendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommuni-

kációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, motiválóbbá teheti a 

nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 

és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-

vezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasz-

nálat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támoga-

tott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, 

játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-

lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, min-

dennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

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

bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényeg-

ének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés so-

rán. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 
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animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendé-

gekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenysé-

gekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint 

nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá 

intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témák-

ról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 

segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szó-

val, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvés-

sel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevé-

se. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; non-

verbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás 

ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdé-

sek, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kíséret-

tel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 
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mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték elő-

adása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-

mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló is-

métlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín vál-

toztatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 

mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta 

után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló ol-

vasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak fel-

címkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítá-

sa). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatá-

val. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztályter-

mi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képes-

könyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táb-

lák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, da-

lok, mondókák animált változata. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 

írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 
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mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv ösz-

szeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezé-

se, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 

szövegek szintjén. 

 

 4.évfolyam 

Heti óraszám 3 

Éves óraszám 108 

KER szint KER szintben nem mérhető 

Tankönyv, taneszköz 

Das neue Deutschmobil 1. tankönyv+munkafüzet  

tanulói füzet, szótárfüzet, irattartó, 
német-magyar kis-/kézi szótár 

 

 Ajánlott témakörök a 4. évfolyamra 

Órakeret Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

18 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

20 Otthon  

Otthonom, szűkebb kör-

nyezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb kör-

nyezetem. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

4 Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az ember megismerése és egészsége: 

tápanyag, élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halmazok, állítások igazságának eldönté-

se, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

4 Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a 

mindennapi kommunikációban; 

a napszakok, az évszakok váltakozása. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítások igazsá-

gának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblá-

zatba rögzítése.  

6 Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halmazok. 
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7 Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

6 Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közössé-

gek. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

8 Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

12 Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti álla-

tok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása élőhely, 

táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok szerint; változa-

tos élővilág. 

 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 

6 Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a cél-

nyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

6 Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyve-

im. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

11 Szabadon tervezhető 

Ismétlés, gyakor-

lás,ellenőrzés 

 

 

Tevékenységfor

mák 

egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka,forgószínpad, 

frontális osztálymunka, drámajáték, miniprojektek, szóbeli utasításra adott tes-

ti válasz,  

autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, mesék, történetek feldolgozása, 

eljátszása  

kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenységek (rajzolás, színezés, haj-

togatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok)  

 

Ellenőrzés, 

értékelés  

 

 Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfonto-

sabb, ezért az ellenőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése 

áll. Fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok telje-

sítéséből követhetjük nyomon.  

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memo-

rizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, 

körjáték, dal).  

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az ol-

vasási technika és a másolás helyességét vizsgáljuk  

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái:  

Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése  

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái:  

írásbeli házi feladat,  

önellenőrző feladatlap,  

feladatlap.  
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Félévkor és évvégén érdemjegyet kapnak a tanulók, ami önértékeléssel kiegé-

szíthető  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi 

óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kér-

déseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, 

minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid 

szövegeket alkot.  
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MATEMATIKA  

1-4. évfolyam 

Alapelvek, célok és feladatok 

A matematika olyan tantárgy, amely valóságos tapasztalatokra épülő és valóságos helyzetekben alkalmazható ismereteivel, ismeretanyagának 

strukturáltságával, megismerő és problémamegoldó módszereivel, a feldolgozás munkaformáival egységes egészet alkotva nevel, fejleszt. Szem előtt 

tartva a tárgynak ezt az egységességét, felhasználva a fejlődéslélektan, az agykutatás, valamint a matematika tantárgy-pedagógiai vizsgálódásainak 

eredményeit, kicsi kortól szükséges alapozni a tantárgyi elemeket. Az ismeretek mély megértését és biztonságát, valamint a feldolgozás nevelő erejét a 

témák gazdag és folyamatos összeszövésével lehet és kell szolgálni. Tehát alapvetően fontos a teljes folyamatot áttekintve tervezni és a korosztályok 

szellemi és egyéb adottságait, lehetőségeit figyelembe véve építeni a tanulás-nevelés anyagát. Ennek az anyagnak a gerincét határozza meg a tanterv, 

de a megvalósulásnak ennél mindig gazdagabbnak, árnyaltabbnak kell lennie.  

A matematika tananyagától elválaszthatatlanok a matematika tanulásának módszerei. A tantárgyhoz és a tanulókhoz, fejlettségükhöz nem 

jól illeszkedő módszerek hiteltelenné és sokszor eredménytelenné tennék a feldolgozást, torz képet formálnának a tárgyról és felhasználhatóságáról.  

A kezdő szakaszban a tananyag finomabb meghatározása, feldolgozásának az adott időszakban betöltött szerepéről való döntés és a tanulók 

számára legalkalmasabb módszerek együttes megválasztása a matematikai nevelés, matematika tanulás-tanítás kiinduló pontja.  

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán a tanulók felkészítése az egyre önállóbb ismeretszerzésre a tanulás – ezen belül 

a matematikatanulás – iránti pozitív attitűd kimunkálásával, a megismerő képességek és szokások fejlesztésével, formálásával, az alapvető ismeretek 

közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával.  

A cél szolgálatában feladatunk alapvetően kettős.  

Az egyik fő feladat, hogy formáljuk és fejlesszük a tanulók: 

 figyelmét, megfigyelőképességét, 

 emlékezetét, 

 megítélő képességét, 

 lényegkiemelő és absztraháló képességét, 

 általánosításra való képességét, 

 összefüggéslátását, 

 megértési képességét, 

 alapvető matematikai képességeit és készségeit,  

 alkotóképességét, 

 gondolkodását,  

 problémamegoldó képességét, 

 önállóságát az ismeretszerzésben és az ismeretek rendezésében, alkalmazásában, 

 helyes tanulási szokásait, 



MATEMATIKA 1-4. évfolyam 

 122 

 a matematikai tevékenységek iránti érdeklődését, 

 az életkornak megfelelő kommunikációs képességét, 

 a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességeit (pl. pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, együttműködés, felelősségvállalás). 

Az első négy év matematikatanulásának másik, szintén döntően fontos feladata olyan alapvető matematikai ismeretek és alkalmazható tudás 

elsajátíttatása, amelyek egyrészt biztosítják a problémamentes továbbhaladást a kötelező oktatás keretében, másrészt segítik a többi tantárgy, műveltsé-

gi terület céljainak megvalósulását. A matematika kiemelt témaköreiben az ismereteket folyamatosan összekapcsolva, a konkrétumokhoz mindig 

újra visszatérve, spirálisan bővítjük. A megértésen alapuló tanulás lényegéhez tartozik, hogy az újabb ismeretelemeket a korábban megszerzett isme-

retekhez, sőt ezek alakuló rendszeréhez kapcsoljuk. Ezért már az alapozó szakaszban is fontos szerepe van a témák együttépítésének.  

 

Főbb matematikai témáink: 

 Gondolkodási és megismerési módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok (osztályozás, rendezés, állítások és nyi-

tott mondatok, kombinatorikus alkotások és gondolkodás). 

 Számtan, számelmélet, algebra (a természetes szám fogalma a tízezres számkörben, számrendszer, műveletek fogalma, számolás, törtszám és 

negatív szám fogalmának alapozása, szöveges feladatok megoldása). 

 Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei. 

 Geometria (alkotások, transzformációk, tájékozódás, mennyiségek és mérésük). 

 Statisztika, valószínűség. 

 Új elemként jelenik meg az informatika alapozása, ill. a tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok használata már az alsó tagoza-

ton. 

Alapvető fontosságú, hogy valódi tudáshoz segítsük eljutni a gyerekeket. Elsősorban azokkal a tényekkel, fogalmi tartalmakkal, a tárgyi való-

ságban megtapasztalható összefüggésekkel ismerkedjenek meg, amelyek biztonságos alapot képeznek a ráépítéshez, s a megfogalmazások is a tanu-

lók saját alkotásai legyenek. A szavak, állítások a tartalmak megismerése, a fogalmak épülése során „termelődjenek ki”! A gyerekek tempójának meg-

felelően haladva az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt a nagy mennyiségű ismeret gyors (de felszínesebb) megszerzésével, a 

korai általánosításokkal, megfogalmazásokkal szemben. 

Az alsó tagozaton, a matematikai fogalmak építésének kezdeti szakaszában a tanulói tevékenységeknek kettős szerepe van. A matematika tanulá-

sának is a saját, cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés az alapja. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogal-

mak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. Másrészt ezek a tevékenységek válnak belsővé, gondolativá, azaz ezek ké-

pezik a gondolkodási tevékenységek alapját is.  

A fejlesztést szolgáló és a matematikai ismereteket alapozó tárgyi, manuális és gondolati tevékenységek fontosabb területei: 

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, megfigyelés, 

 válogatás, osztályozás és rendezés, 

 lényegkiemelés, 

 absztrahálás és konkretizálás, 
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 tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.), megfogalmazá-

sa saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával, 

 állítások és kérdések értelmezése, 

 tudatos emlékezetbe vésés, felidézés, 

 általánosítás és specializálás, 

 önellenőrzés,  

 gondolatok tudatosítása, reflektálás,  

 döntés, 

 adatok gyűjtése (számlálás, mérés, megfigyelés és számítások útján), rögzítése, rendezése, 

 összefüggések keresése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 

 tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 

 probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben gondolati úton, 

 analógiák felismerése, követése, 

 algoritmusok követése. 

A tudatos matematikai tevékenységek eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam befejezése után a tanulók megismerési módszerekben gazda-

godva, a matematika és a matematikatanulás iránti pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges, alkalmazható ismeretek birto-

kában folytathassák tanulmányaikat. 

 

1–2. ÉVFOLYAM 

Célok és feladatok 

 A megismerés elemi módszereinek építése: az érzékelés finomítása, gyakorlása, a megfigyelés tudatosságának, szándékosságának, tartósságának 

fokozása. 

 A megfigyelések, gondolatok kifejezési módjainak gyakorlása tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel; mások hasonlóan kifeje-

zett gondolatainak értelmezése, megértése. 

 A fogalmi gondolkodás alapozása.  

 A kombinatorikus gondolkodás előkészítése. 

 Széles valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető, gazdag, de még konkrét természetes számfogalom a 100-as számkörben; megbízható számérzet. 

 Gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben kidolgozott összeadás-, kivonás-, szorzás- és osztásfogalom; műveleti tulajdonságok gyakorlati felhasz-

nálása egyedi, konkrét esetekben. 

 Alapszintű jó számolási készségek: 

o jól megértett és helyesen működő számolási eljárások a 100-as számkörben az összeadásra, kivonásra; kidolgozott algoritmusok követése; 

o a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, részekre osztások tudása, további esetek értelmezés utáni kiszámítani tudása. 
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 A valóság és a számfogalom, a valóság és a műveletek közti kétirányú „átjárás” könnyeddé, s ezáltal a számokkal való munka biztonságossá tevé-

se. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása. 

 A problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 Az alkotó, a problémamegoldó és az analógiás gondolkodás fejlődése. 

 Egyszerű, konkrét kapcsolatok megismerése, kifejezése tevékenységgel, rajzzal, szóban, összetartozó párok, hármasok sorolásával tárgyak, szemé-

lyek, halmazok, nem matematikai és matematikai fogalmak között. 

 Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

 Néhány sorozatra jellemző tulajdonság megismerése (növekedés, csökkenés, periodikusság). 

 A formalátás fejlesztése, finomítása a mozgás és a látás koordinálásával.  

 Néhány geometriai tulajdonság és viszony megismerése.  

 Tapasztalatok gyűjtése a síkra való tükrözésről térben; a tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria. 

 A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Mennyiségfogalmak alakítása, gyakorlottság a gyakorlati mérésekben (hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő), a mérési eredmények értékelésében. 

 Az adatgyűjtés, adatok elrendezése, visszaolvasás. 

 A „valószínűséges szemlélet” alapozása, tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a nem véletlen szétválasztására, a valószínűbb és a kevésbé valószínű 

átélésére, megkülönböztetésére. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Javasolt óraszámok 

4,5 óra/hét (162 óra) 

Gondolkodási és megismerési módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok folyamatos 

Számtan, számelmélet, algebra 86 

Összefüggések, függvények, sorozatok  20 

Geometria 25 

Statisztika, valószínűség 8 

Ismétlés, rendszerezés 23 

Összesen: 162 

 

Tematikai egység Gondolkodási és megismerési módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az iskolai érettségnek megfelelő ismeretek és képességek.  
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Irányok (lent, fent) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megfigyelés és emlékezés tudatosságának, szándékosságának, az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, sze-

mélyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Egyszerű 

matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Halmazszemlélet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-

eszközök 

Összkép felfogása statikus 

helyzetben és változás során. 

Szándékos figyelem. 

Tulajdonságok kiemelése, tu-

datosodása összehasonlítá-

sokkal, a változás megfigye-

lésével, szétválogatással, 

kontraszttal. 

Osztályozás: szétválogatás, 

szemponttartás. 

Tárgyak, személyek, jelek, összehasonlítása (ugyan-

olyan, nem ugyanolyan).  

Válogatás egyes tulajdonságok szerint, az eltérő és a 

megegyező tulajdonságok kiemelése, megmutatása, 

megnevezése.  

Adott tulajdonságú elemek összeválogatása (adott tu-

lajdonsággal jellemzett összességek létrehozása). 

Több tárgy, dolog, összesség közös tulajdonságainak 

keresése, kifejezése szóval, jellel. 

 

A téma folyamatos, az 

egész tanév során elő-

kerül a legkülönbözőbb 

pedagógiai eljárások, 

módszerek használatá-

val. (Eleinte frontális 

irányítással, később pá-

ros, kiscsoportos szer-

vezésben is.) 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: nyelvi 

kommu-nikáció; 

hangok szétváloga-

tása: mgh-msh; be-

tűk szétválogatása: 

írott - nyomtatott, 

kisbetű - nagybetű 

Környezet-ismeret:  

válogatás pl. élő-

hely, táp-lálkozási 

mód alapján 

Gyűjtött tár-

gyak, képek;  

Logikai játék, 

színes rudak,  

a Mf. mellék-

le-téből kivá-

gott kártyák 

Köznyelvi és matematikai 

tartalmú állítások igazságá-

nak eldöntése.  

Egyszerű matematikai szak-

kifejezések és jelölések beve-

zetése; a több, kevesebb, 

ugyanannyi, kisebb, nagyobb, 

egyenlő szavak értő ismerete, 

használata. 

Jelek ismerete és használata 

(=, <, >).  

Nyitott mondatok; lezárás 

behelyettesítéssel. 

Állítások alkotása valóságos helyzetekről, képről. 

Állítások egyeztetése képpel, helyzettel: illik-e hozzá, 

igaz-e, fontos-e.  

Állítások alkotása időben lejátszódó történésekről. 

Történésről szóló állítások igazságának megítélése.  

Összehasonlítások kifejezése tevékenységgel, szóban, 

jelekkel.  

Tevékenységgel, szóban, jelekkel kifejezett összeha-

sonlítások értelmezése. 

Nyitott mondat lezárása, döntés a keletkező állítás igaz-

ságáról. 

A téma folyamatos, az 

egész tanév során elő-

kerül a legkülönbözőbb 

pedagógiai eljárások, 

módszerek használatá-

val. (Eljátszások, törté-

nés elmesélése azonos, 

és fordított időrendben, 

beszélgetés helyzetek-

ről, képekről – egyéni 

és páros feladatvégzés: 

kirakás, rajz készítése.)  

Magyar nyelv és 

irodalom: nyelvi 

kommuniká-ció 

Környezetismeret: 

igaz-hamis állítások 

természeti jelensé-

gekről 

Gyűjtött tár-

gyak, termé-

nyek, képek, 

képkártyák, 

logikai kész-

let, színes ru-

dak 

A könyv és 

munkafüzet 

képei, képso-

rai 

Sorba rendezés. Sorrendkö-

vetés. Finommotoros koordi-
Tárgyak sorba rendezése szubjektív szempont sze-

rint; a szempont megőrzése (pl. színek kötött sor-

Játékok, csoportmun-

kák, egyéni feladatvég-

Testnevelés és sport: 

sorban állás külön-

Játéktárgyak 

(legó), ké-
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nációk: (apró tárgyak rakos-

gatása.) 

Tájékozódás térben, időben. 

A számfogalom, a számlálás 

és a változást kifejező műve-

letek előkészítése.  

rendjének megtartása; formák periodikus sorozata).  

Sorba rendezett tárgyak, képek, jelek leolvasása; 

sorrendtartás. 

 

zés. böző szempontok 

szerint. 

pek, kép-

kártyák 

A kombinatorikus gondolko-

dás előkészítése. 

 

Adott feltételt kielégítő tárgyak, képek, párok keresése, 

készítése; az előállított objektumok azonosítása, meg-

különböztetése. 

Páros és kiscsoportos 

munka, közös megbe-

széléssel. 

  

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

 

Tematikai egység 
Számtan, számelmélet, algebra Órakeret  80 

– 87 

Előzetes tudás 

Az iskolai érettségnek megfelelő ismeretek és képességek. Számlálás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása 

tízig. A számlálás során a tárgyak mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (na-

gyobb, kisebb). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban; tapasztalatszerzés. A tartós figyelem fejlesztése. 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. Összemérés, mérés alkalmi egységekkel. 

Az összeadás, kivonás értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás elvégzése az adott 

számkörben. A matematikai szaknyelv és jelölések életkornak megfelelő használata. Számolási eljárások alakítása, alkalmazá-

sa. 

Ismeretek alkalmazása (számok nagyságviszonyai), problémakezelés és -megoldás (szöveges feladatok), alkotás, alkotó gon-

dolkodás és kreativitás, kommunikáció, együttműködés (csoportmunkában, szerepjátékban, motiváltság a feladatmegoldások-

ra) fejlesztése. 

Az egyre önállóbb tanulás tanulása. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

A természetes szám mérő-

szám és darabszám tartalmú 

fogalmának előkészítése:  

– mennyiségek összehason-

lítása, összemérése (na-

gyobb, kisebb, egyenlő 

Állítások megfogalmazása. 

Becslés (több, kevesebb; magasabb, alacsonyabb; hosz-

szabb, rövidebb, könnyebb, nehezebb; több, kevesebb 

fér bele). 

Az összemérés eszközeinek és módszereinek megisme-

rése; a becsült viszony ellenőrzése párosítással, össze-

Szabad tapasztalatszerzések, 

összehasonlítások szervezése; 

Irányított összehasonlítások, az 

összemérés módszereinek és 

eszközeinek megismertetése; 

A mennyiségi viszonyok kieme-

Testnevelés 

és sport: pá-

rok, csopor-

tok alakítása.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Gyűjtött 

tárgyak: 

szalagok, 

pálcák, 

edények, 

különféle 
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nagyságú mennyiségek 

hosszúság, tömeg, űrtarta-

lom, idő);  

– halmazok összehasonlítá-

sa, kölcsönösen egyértel-

mű megfeleltetése, több, 

kevesebb ugyanannyi. 

Csoportosítások. 

méréssel.  

Hosszúságok közvetlen és közvetett összemérése; 

kétoldalú mérleg használata tömegek összemérésére, 

folyadékok áttöltése űrtartalmak összemérésére. 

*Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futta-

tása. 

lését segítő játékok, tevékenysé-

gek szervezése; 

Frontális irányítású és páros te-

vékenységek; megbeszélés. 

szavak cso-

portosítása 

szótagszám 

szerint. 

Környezetis-

meret: tár-

gyak csopor-

tosítása 

anyaguk sze-

rint. 

anyagú tár-

gyak, ter-

mések...;  

színesrúd- 

készlet 

kétoldalú 

mérleg.  

 

Darabszám, sorszám, és mé-

rőszám megkülönböztetése. 

Sorrend-követés 

Sorba rendezés; a sorszámok változása a kezdőpont és 

az irány megválasztása szerint. 

Darabszám, sorszám és mérőszám szavak értő ismerete. 

 

Közös tevékenykedtetés a da-

rabszám és sorszám megkülön-

böztetésére 

Környezetis-

meret: termé-

szeti tárgyak 

megfigyelé-

se, sorrende-

zése, számlá-

lása. 

Tárgyak, 

képek 

Természetes szám. Számfo-

galom 20-ig: a szám mint ek-

vivalens halmazok és mint 

egyenlő mennyiségek közös 

tulajdonsága. 

Kis számok felfogása összkép alapján (számlálás nél-

kül) statikus helyzetről (pl. képekről) és időben széthú-

zott elemekről (pl. mozdulatok száma, hangjelzések 

száma). 

Meg- és leszámlálás egyesével, kettesével; meg- és ki-

mérés alkalmi egységekkel. 

Frontális és egyéni munka. 

Kooperatív tevékenységek 

Környezetis-

meret: tár-

gyak megfi-

gyelése, 

számlálása. 

Testnevelés 

és sport: lé-

pések, moz-

gások szám-

lálása. 

Ének-zene: 

ritmus, taps. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

mesékben 

előforduló 

számok. 

Gyűjtött 

tárgyak, 

képek;  

Szívószál-

füzér, 

gyöngyso-

rok, színes-

rúd-készlet 

Kétoldalú 

mérleg 

Edények, 

poharak  
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Számok jele: olvasásuk, írá-

suk.  

Egy-egy szám sokféle „ne-

ve”: összeg- és különbség-

alakok az érzékelt valóságnak 

megfelelően. A + és a – jel 

bevezetése az összetett ala-

kokhoz. Az = jel bevezetése 

különféle „nevű” számalakok 

azonosítására. 

Számok jelének megismerése, hozzákapcsolása látott, 

hallott, más módon érzékelt összességekhez és mért 

mennyiségekhez. Számok olvasása. Számok jelének 

írása (még a jegyek helyi értékének tudatosítása nél-

kül).  

Számok összetett alakjának leolvasása képekről, hallott, 

érzékelt helyzetekről: két- és többtagú összegalak, kü-

lönbségalak. Az egyenlő számok összekötése különféle 

alakjukban; az = jel használata. 

Állítások megfogalmazása. 

Számok olvasása, írása, (diktá-

lás után; számlálás, mérés ered-

ményének, saját gondolatnak és 

műveleteknek a lejegyzése) – 

egyéni munka, tanítói ellenőr-

zés. 

Életvitel és 

gyakorlat: 

számjegyek 

formázása 

gyurmából, 

zseníliaszál-

ból. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

betűelemek 

írása. 

Tárgyak, 

képek; 

Gyurma, 

zseníliaszál, 

tálcán bú-

zadara vagy 

homok, elő-

írt füzet 

Számok nagyságviszonyai 

bontott alakban is: melyik 

nagyobb, mennyivel na-

gyobb.  

Nagyság szerinti sorrendjük; 

szomszédjaik; helyük a 

számegyenesen. A mennyi-

ségi viszonyok jelölése nyíl-

lal, a <, >, = jellel. 

Tájékozódás: között, mellett. 

Számok egymástól való tá-

volsága a számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. 

Számok nagyság szerinti összehasonlítása halmazokkal 

és mennyiségekkel megjelenítve.  

Sorba rendezésük; növekvő, csökkenő sorrend. 

Számok megjelenítése számvonalon: lépegetéshez kap-

csolva. 

A különbség (eltérés) leolvasása párosítás és mennyisé-

gek összemérése után.  

Számszomszédok megkeresése: mint a számlálásban 

egymást követő számok; mint a számegyenesen helyi-

leg egymás mellé kerülő számok, és mint az 1-gyel 

többhöz, 1-gyel kevesebbhez tartozó számok. 

Csoportmunka tanítói irányítás-

sal.  

*Tájékozódás lehetőleg interak-

tív program használatával is. 

Testnevelés 

és sport: ta-

nulók elhe-

lyezkedése 

egymáshoz 

viszonyítva. 

 

Vizuális kul-

túra: tájéko-

zódás a síkon 

ábrázolt tér-

ben.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

tájékozódás a 

vonalrend-

szerben.  

Tárgyak, 

képek 

Létra, lép-

csősor 

Színesrúd-

készlet, 

mérőszala-

gok 

 

Összefüggések mennyiségek 

nagysága, egység és mérő-

szám között. 

Becslés. 

Különféle nagyságú mennyiségek mérése azonos egy-

séggel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, 

hogy azonos egységből a nagyobb mennyiséget több te-

szi ki, a kisebbet kevesebb. 

Azonos mennyiségek mérése kisebb és nagyobb egysé-

gekkel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, 

Hosszúságmérés saját készítésű 

mérőszalaggal egyéni munká-

ban, közös megbeszéléssel. 

Különböző tárgyak mérése pá-

ros és csoportmunkában. Az 

eredmények bemutatása, meg-

Környezet- 

ismeret: köz-

vetlen kör-

nyezetünk 

mérhető tu-

lajdonságai. 

Színesrúd-

készlet, 

mérőszala-

gok 
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hogy a kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a men--

nyiséget, a nagyobból kevesebb. 

beszélése. 

Számtulajdonságok (páros-

ság, páratlanság, csupa 3-

assal való kirakhatóság, 

számjegyek száma, kéttagú 

bontott alakjaik stb.);  

Számkapcsolatok (1-gyel, 2-

vel nagyobb, kisebb; össze-

gük 10, adott nyitott monda-

tot igazzá tesznek stb.). 

Néhány további számtulaj-

donság értelmezése darab-

számokkal és mérőszámok-

kal. 

A tulajdonságok értelmezése darabszámmal és mérő-

számmal. Annak eldöntése, hogy a szám páros vagy pá-

ratlan adott számú tárgy párokba rendezése alapján; két 

egyenlő elemszámú csoportra szétválasztás alapján; 

mennyiségek kimérése alapján 2 egységnyi mennyisé-

gekkel, illetve 2 azonos egész mérőszámú mennyiség-

gel. 

Adott tulajdonságú számok keresése, összegyűjtése.  

Számok összehasonlítása során számok közti kapcsola-

tok felismertetése. (Pl. a második 2-vel nagyobb, mint 

az első; az egyik 10-zel kisebb a másiknál; a két szám 

összege 10.).  

Szavakban vagy jelekkel – pl. nyitott mondattal – meg-

adott kapcsolatban levő számpárok gyűjtése. 

Csoportmunka tanári irányítás-

sal. 

Egyéni és páros tevékenységek 

*Lehetőleg tantárgyi oktató-

program használata páratlan-

páros tulajdonság megértéséhez. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Tárgyak 

Színesrúd-

készlet és 

mérőszalag 

számkár-

tyák 

Összeadás, kivonás értelme-

zése:  

–  hozzáadás és elvétel 

–  halmazok egyesítése, 

mennyiségek együttméré-

se és az egyik rész kifeje-

zése kivonással 

–   valamennyivel kisebb, va-

lamennyivel nagyobb 

–  a különbség kifejezése ki-

vonással 

Műveletfogalom alapozása: az összeadás és a kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Történés, kép, képpár és szöveg alapján műveletek 

megfogalmazása matematikai jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenysé-

geken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

Műveletek értelmezése eljátszással, kirakással, rajzzal. 

A műveletek elvégzése fejben, leírása több tag esetén 

is.  

Csoportmunka, szerepjáték, 

megbeszélés. 

Egyéni és páros tevékenységek 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés, 

szövegértel-

mezés, kom-

munikáció 

Vizuális kul-

túra: képol-

vasás 

 

Tárgyak, 

képek, kép-

párok 

Színesrúd-

készlet, 

mérőszala-

gok 

Mérleg 

Edények 

 

Az összeadás, kivonás leg-

fontosabb tulajdonságai; kap-

csolatuk. 

Megfigyelések a műveletek-

ben szereplő számok nagysá-

ga és az eredmény nagysága 

Tevékenységek, amelyek kifejezik az összeadás és ki-

vonás kapcsolatát (a két művelet mindegyik értelmezé-

se szerint). 

Tevékenységek, amelyek kifejezik az összeadás tagjai-

nak felcserélhetőségét: annak megfigyelése, hogy az 

összeg ugyanannyi. 

Közös munka tanári irányítással. 

Egyéni és páros tevékenységek  

*Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Tárgyak, 

apró termé-

nyek, ké-

pek; színes-

rúd-készlet 

Tükör 
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közötti viszonyról. Tevékenységek, amelyekben felismerhetik az össze-

adandó számok csoportosíthatóságát, szétbonthatóságát. 

(Pl. számok hozzáadása 9-hez, 10-hez, számokból 10 és 

9 elvétele; az eredmények páronkénti összevetése.) 

Számolási eljárások; számo-

lási készségek. 

Számolási eljárások; kéttagú 

összegek, különbségek meg-

jegyzése. 

Az önellenőrzés iránti igény 

kialakításának megkezdése, a 

feladatmegoldások után el-

lenőrzés végzése. 

A kiszámítások elvégzése elvontabb modellekkel. 

A műveletek leírása; a leírt műveletek értelmezése, 

számítása; a műveleti jelek és az =, <, > jelek szabályos 

használata. Feladatmegoldás a műveleti tulajdonságok, 

kapcsolatok tudatos felhasználásával: összeadás a tagok 

felcserélésével és a megfelelő kivonások összekapcso-

lása. 

A tízes átlépéses módszer használata (hozzáadás, elvé-

tel megfelelő bontott alakban); analógia 10 és 20 közöt-

ti számokra. Nagyobb, egymáshoz közeli számok kü-

lönbségének számolása a számegyenesen való 

elhelyezkedésük felhasználásával. 

A kéttagú összegek és a megfelelő különbségek memo-

rizálása.  

Háromtagú összeadás, kivonás. 

Egyszerű hiányos műveletek; nyitott mondatok a szá-

mok körében. 

Feladatmegoldások változatos 

helyzetben (páros és csoport-

munka, egyéni munka, közös, 

osztályszintű feldolgozás, tanári 

magyarázat, a tanuló magyará-

zata). 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

saját gondo-

latok egyre 

pontosabb ki-

fejezése 

 

Korong, to-

jástartó do-

boz 

Színesrúd-

készlet, 

mérőszalag  

Szám- és 

művelet-

kártyák 

Golyós 

számológép 

Zsebszá-

mológép 

Szöveges feladatok. 

Megoldás közvetlenül a szi-

tuációban; egyszerű matema-

tikai modellek (egyszerűsített 

megjelenítés, számfeladat, 

nyitott mondat, sorozat, táb-

lázat) használata. Ellenőrzés. 

Szöveges válaszadás. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

Mondott és olvasott történet, szöveges feladat értelme-

zése: (eljátszása, kirakása, lerajzolása, elképzelése, el-

mesélése más szavakkal, leírása jelekkel: műveletekkel 

vagy másképpen). 

Problémák megoldása tárgyi tevékenységgel, számfel-

adattal, nyitott mondattal; a műveletek értelmének tar-

talmasabbá válása. 

Kérdésre szóbeli felelet adása. 

Átélt történéshez, képhez, képpárhoz állítások, kérdé-

sek, szöveges feladat alkotása.  

Adott számfeladathoz szöveges feladat alkotása. 

Szerepjáték, páros és csoport-

munka, egyéni munka.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés, 

szövegértel-

mezés, ada-

tok keresése, 

információk 

kiemelése, 

kommuniká-

ció  

Vizuális kul-

túra: hallott, 

látott, elkép-

Tárgyak, 

képek, 

szám- és 

művelet-

kártyák 
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zelt történe-

tek vizuális 

megjeleníté-

se.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Ugyanannyi, ugyanakkora, nagyobb, kisebb, egyenlő, szám, darabszám, sorszám, számegyenes, számszomszéd, össze-

adás, kivonás, páros, páratlan. 

 

Tematikai egység  
 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

16 – 18  

Előzetes tudás Az iskolai érettségnek megfelelő ismeretek és képességek. Előrajzolás után díszítősor rajzolása a minták váltakozásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

megfigyelése, indoklása. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Sorozatok. 

Szempontkövetés, szempont-

tartás. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség fejlesz-

tése a változások, periodikus-

ság, ritmus, növekedés, csök-

kenés megfigyelésével. 

Periodikus tárgy-, és jelsorozatok folytatása adott és fel-

ismert szabály szerint (évszakok, a hét napjai, színek 

adott sorrendje...). 

Egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatok folytatá-

sa, hiányzó elemeinek pótlása adott és felismert szabály 

szerint.  

Periodikus és egyszerű növekvő, csökkenő sorozatok 

szabályának felismerése; szabálykövetés, a felismert 

szabály kifejezése szavakkal (általánosítás nélkül). 

 

Közös, egyéni és páros munka; 

játékok szervezése, verseny.  

Közös megbeszélés. 

Környezetis-

meret: perio-

dikus jelen-

ségek; 

gyűjtött és 

mért adatok 

sorba-

rendezése, 

összefüggés 

keresése 

Vizuális kul-

túra: vizuális 

kommuniká-

ció, jelek 

használata 

Ének-zene: 

ritmus 

Testnevelés 

Tárgyak, 

korong, 

pálcika, 

színesrúd-

készlet 

Képek 

Számkártya 
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és sport: rit-

mus 

Tapasztalati függvények. 

Összefüggések, viszonyok a 

gyerekek környezetében. 

Kapcsolatok mennyiségek, 

számok között. Jelölésük 

nyíllal. 

Számok táblázatba rendezése. 

Összefüggés keresése. 

 

Tárgyak, személyek, képek, összességek, síkidomok, 

geometriai testek, számok között megjelenő viszony, 

kapcsolat felismerése. Változó helyzetek megfigyelése, 

a változás jelölése nyíllal. 

Kapcsolatok, viszonyok tudatosítása.  

A megismert kapcsolatok kifejezése példák sorolásával 

(összekapcsolással, szétválogatással, nyíllal, sorba és 

táblázatba rendezéssel), szavakkal.  

Szabályukkal megadott egyszerű függvények táblázatá-

nak képzése.  

Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti 

azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészíté-

se, folytatása, az összefüggés kifejezése szavakkal az 

egyedi párokra vonatkozóan. 

Különféle kapcsolatok, viszo-

nyok feltárása, értése és értel-

mezése tárgyak, személyek, 

dolgok között – csoportmunka, 

játék. 

Közös megbeszélés, ellenőr-

zés. 

Környezetis-

meret: gyűj-

tött és mért 

adatok rende-

zése, össze-

függés kere-

sése 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Vizuális kul-

túra: vizuális 

kommuniká-

ció, jelek 

használata 

Tárgyak, 

korong, 

pálcika, 

színesrúd-

készlet 

Képek 

Számkártya 

Szöges-

tábla 

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

 

Tematikai egység  Geometria Órakeret 

25 – 30 

Előzetes tudás Az iskolai érettségnek megfelelő ismeretek és képességek. Formák között különbség felismerése nagyobb eltérések esetén. Az 

azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozá-

sa. Finommotorikus mozgás fejlesztése. Helyes eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. Mérések alkalmilag vá-

lasztott és szabványos mérőeszközökkel és egységgel (cm, kg). Tájékozódás a térben, síkon. Irányok megismerése, alkalmazá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Alkotások térben, síkban. Al-

kotóképesség és megfigyelés 

fejlesztése. Szemponttartás. 

Tulajdonságok és kapcsolatok 

Térbeli és síkbeli alkotások szabadon, másolással és 

szavakban adott feltételek szerint: térbeli építések tes-

tekből; síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtoga-

tás, rajzolás) lapokból.  

Egyéni és páros munka. Fron-

tális megbeszélés 

Kooperatív eljárások 

Vizuális kul-

túra, környe-

zetismeret: 

megfigyelés: 

Gyufásdo-

bozok, szí-

nes rudak, 

legóele-
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felfogása globális érzékelés-

sel. 

Alkotások során (mozgással, 

mozgatással, összeillesztéssel, 

látványként és tapintással) 

felismerhető, testeket és sík-

idomokat jellemző tulajdon-

ságok kiemelése (szögletes-

ség, lyukasság, szimmetria..., 

sokszögek oldalainak, csúcsa-

inak száma).  

Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a rit-

mus (szimmetriák) követése. 

Előállított és gyűjtött testek, síkidomok összehasonlítá-

sa, megkülönböztetése alakjuk és állásuk szerint. 

Testek, síkidomok válogatása különféle tulajdonságaik 

szerint.  

A megfigyelések megfogalmazása köznyelvi kifejezé-

sekkel. 

tárgyak egy-

máshoz való 

viszonya, 

helyzete, 

alakja, aránya 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szóbeli kife-

jezőkészség 

 

mek; papír. 

Zsebtükör, 

olló 

Testek: szögletes testek (poli-

éder) és nem szögletes testek. 

Kocka. Azonosságok és kü-

lönbözőségek felismerése. 

Gyűjtött és megalkotott testek válogatása felismert és 

adott szempont szerint. 

  

Közös irányítású egyéni és pá-

ros tevékenységek 

Vizuális kul-

túra: testek 

építése. 

Építőele-

mek, színes 

rudak, 

gyűjtött 

tárgyak 

Az egyenes és görbe vonal 

megkülönböztetése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szabadon. 

Egyéni munka Környezetis-

meret: köz-

vetlen kör-

nyezet meg-

figyelése 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

betűírás 

Vonalzó, 

papír. 

Síkidomok: görbe határvona-

lúak és sokszögek. 

Háromszög, négyszög, négy-

zet, kör összképben való fel-

ismerése, megnevezése. 

Rajzolás. Hajtogatás, nyírás. Összehasonlítás. 

Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása. A „há-

romszög”, „négyszög”, „ötszög” stb. szavak értő hasz-

nálata. 

Szóbeli feladatok a háromszög, 

négyszög, ötszög, hatszög stb. 

szavak használatára – közös 

osztályszintű feldolgozás. 

Vizuális kul-

túra: geomet-

riai alakzatok 

rajzolása, 

nyírása. 

Papír 

Tájékozódás a térben; hely-

meghatározás, irányok, irány-

változtatások.  

Mozgási memória fejlesztése 

Tájékozódás síkban (füzet-

Tájékozódás mozgással: irányok, távolság és szomszé-

dosság szerint. Nagytesti mozgás, mozgássor megismét-

lése. 

Útvonalak bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatás-

sal és szóban leírt útvonal követésével. Téri tájékozódást 

Közös osztályszintű feldolgo-

zás, csoportmunka. Közös 

megbeszélés. 

Környezetis-

meret: az 

osztályterem 

elhelyezkedé-

se az iskolá-

Tárgyak, 

tárgyi kör-

nyezet 
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ben, könyvben, négyzethálós 

papíron). Tájékozódás a síkon 

ábrázolt világban. 

A térbeli viszonyokat kifejező 

szavak. 

Tárgyak (pontok) helyének 

megadása vonalon, egy kitün-

tetett helyhez viszonyítva. 

segítő játékok nagy mozgásokkal. Mozgatás terepaszta-

lon.  

Tájékozódás a teret ábrázoló síkbeli képeken. 

A térbeli viszonyokat kifejező szavak, névutók (előtt, 

elé, mögött, mögé, között, közé, mellett, mellé, fölött, 

fölé, alatt, alá, fölfelé, lefelé, jobbra, balra) megértése, 

használata, irányok, téri és síkbeli mozgások követésére.  

Irány és állás megfigyelése, követése finomabb, síkbeli 

mozgásokkal is. 

Számok elhelyezése számegyenesen. 

ban, az iskola 

elhelyezkedé-

se a települé-

sen. 

Testnevelés 

és sport: tér-

beli tudatos-

ság, elhe-

lyezkedés a 

térben, moz-

gásirány, út-

vonal, kiter-

jedés 

Ismerkedés a síkra való tük-

rözéssel és a tükörképpel. 

Az irányok, helyzetek megfi-

gyelése, tudatos azonosítása, 

megkülönböztetése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok a 

síkban (előállítás, azonosítás, 

megkülönböztetés) 

Tevékenységek síktükörrel:  

– mozgások és mozgatások előtte, a tükörkép megfi-

gyelése, utánzása;  

– építések, kirakások előtte, a tükörkép megépítése, ki-

rakása a tükör mögött;  

Képek nézegetése a zsebtükörben, szimmetrikus formák 

létrehozása zsebtükör mozgatásával, nyírással, festékfolt 

összesimításával, átfordítással. 

Tengelyesen tükrös alakzatok kivágása összehajtott pa-

pírból. 

Feladatok megoldása csoport-

munkában, pármunkában, ön-

állóan.  

Tanári bemutatás. 

Környezetis-

meret: alak-

zatok formá-

jának 

megfigyelése 

a környeze-

tünkben. 

Vizuális kul-

túra: szim-

metria 

Lehetőség 

szerint 

nagy álló 

tükör 

Zsebtükör, 

olló, papír 

Mennyiségek és mérésük. 

A különféle hosszúságjellegű 

mennyiségek (magasság, 

hosszúság, szélesség, mély-

ség, vastagság, körméretek) 

összehasonlítása, összemérése 

és mérése alkalmi egységek-

kel és szabványos mértékegy-

séggel: cm. Mérőszalag. 

Az űrtartalom és a tömeg fo-

galmának alapozása. Időtar-

Érzékszervi benyomások alapján összehasonlítások vég-

zése a valóság tárgyairól, alakzatairól, dolgokról, ese-

ményekről.  

Tapasztalatszerzés a hosszúságok, űrtartalmak, tömegek 

időtartamok összehasonlításával, összemérésével; a 

hosszúság, tömeg, űrtartalom alkalmi egységekkel való 

meg- és kimérésével. 

Becslés és ellenőrzés összeméréssel, méréssel. 

Mérőszalag készítése, használata. 

 

Csoportmunka, szerepjáték. Környezetis-

meret: mérési 

alapok 

 

Színes ru-

dak, szala-

gok, zsine-

gek, 

mérőszalag. 

Különféle 

tárgyak, 

gyümöl-

csök, edé-

nyek 
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tamok összemérése. 

Tapasztalatszerzés mérési 

összefüggésekről: 

– nagyobb mennyiséghez 

több kell ugyanabból az 

egységből; 

– nagyobb egységből keve-

sebb kell ugyanahhoz a 

mennyiséghez. 

Mérés közben az összefüggések megfigyelése, felisme-

rése, megfogalmazása.  

A felismert összefüggés alkalmazása becslésekben, ön-

ellenőrzésben. 

Csoportmunka, közös megbe-

szélés. 

Környezetis-

meret: hosz-

szúság, tö-

meg, 

űrtartalom 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak 
Egyenes, görbe vonal; síkidom, test; tükrös, tükrözés, tükörkép; háromszög, négyszög; hosszúság, mérés, mértékegy-

ség, centiméter; becslés. 

 

Tematikai egység  Statisztika, valószínűség Órakeret 5 

– 6  

Előzetes tudás Az iskolai érettségnek megfelelő ismeretek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önis-

meret: pontosság, monotonitás tűrése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Statisztika. 

Adatok megfigyelése, gyűjté-

se, rögzítése adott táblázatba 

közös munkával. 

 

Események megfigyelése. Előfordulás számlálása. 

Mért adatok jegyzése. 

Szokások alakítása az adatok lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Mért, számolt adatok lejegyzé-

se sorozatba, táblázatba közös 

munkával. 

Adatok szétválogatása, értel-

mezése csoportmunkában. 

Környezetis-

meret: ta-

pasztalat-

szerzés szám-

lálással, mé-

réssel  

 

Valószínűségi tapasztalat-

szerzés: véletlen, biztos. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok segítség-

ével. 

Valószínűségi játékok, megfigyelések. Páros, kis csoportos játékok 

szervezése; az eredmények kö-

zös megbeszélése, értékelése 

Környezetis-

meret: a va-

lóság tudatos 

megfigyelése 

Korong, 

dobókocka, 

játéktáblák, 

színes ru-

dak  

Események, ismétlődések já- Történésekben gyakrabban előforduló események meg- Páros, kis csoportos játékok Környezetis- Korong, 
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tékos tevékenység során.  

Célirányos, akaratlagos figye-

lem fejlesztése. 

figyelése. 

Szervezett játékokban egyes események előfordulásai-

nak felismerése, jelzése, jegyzése. 

szervezése; az eredmények kö-

zös megbeszélése, értékelése. 

meret: a va-

lóság tudatos 

megfigyelése 

dobókocka, 

játéktáblák, 

színes ru-

dak 

Kulcsfogalmak, fogalmak Véletlen, biztos.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az első 

évfolyam végén 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Állítások értése, megfogalmazása. Állítások igazságtartalmá-

nak eldöntése. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi kifejezések értése, helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése. 

 

Számtan, számelmélet, algebra 

– Számok írása, olvasása 20-ig  

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

– Matematikai jelek: +, –, =, <, >, ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, szóban és a művelet leírása, olvasása. 

– Szöveges feladat értelmezése tevékenységgel, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

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

 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

– Vonalak, (egyenes és görbe megkülönböztetése)  

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 

– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg mérése. A cm ismerete, használata. Mennyiségek közötti összefüggések felis-

merése. Mérőeszközök használata. 
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Statisztika, valószínűség 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

Gondolkodási és megismerési módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok folyamatos 

Számtan, számelmélet, algebra 80 

Összefüggések, függvények, sorozatok  20 

Geometria 26 

Statisztika, valószínűség 7 

Ismétlés, rendszerezés 11 

Összesen: 144 

 

Tematikai egység  
Gondolkodási és megismerési módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tárgyak, személyek, dolgok, halmazok összehasonlítása, (azonosítás, megkülönböztetés) válogatása.  

Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. Állítások értése, megfogalmazása. Állítások igazságtartalmá-

nak eldöntése.  

A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajz-

ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.  

Néhány elem sorba rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az összehasonlítás képességének továbbfejlesztése. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Tárgyak, 

személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések 

megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése. Osztályozás. Két-

felé válogatás. 

Tulajdonságok kiemelése, tu-

Tárgyak, személyek, helyzetek, események, jelenségek, 

elvontabb alakzatok, számok és összességek összeha-

sonlítása, jellemzése tulajdonságok megnevezésével.  

Összességek alkotása adott tulajdonság szerint. A kima-

radók közös tulajdonságának keresése: az eredeti tulaj-

A téma folyamatos, az egész 

tanév során előkerül a legkü-

lönbözőbb pedagógiai eljárá-

sok, módszerek használatával.  

Környezetis-

meret: pl. 

élőlények 

összehasonlí-

tása, csopor-

Gyűjtött 

tárgyak, 

képek, kép-

kártyák 

Logikai 
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datosítása; közös tulajdonság.  

Halmazok képzése közös tu-

lajdonságok alapján.  

donság tagadása. 

Elemek közös tulajdonságainak keresése; kifejezése ösz-

szeválogatással, szóval.  

 

tosítása kü-

lönböző 

szempontok 

szerint  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

nyelvi kom-

munikáció 

készlet 

Színes ru-

dak 

Szám-, be-

tű- és szó-

kártyák 

*interaktív 

tábla  

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Egyszerű matematikai szakki-

fejezések és jelölések értő 

használata. 

Jelek ismerete, helyes haszná-

lata.  

Egy- és többváltozós nyitott 

mondatok; lezárás igazzá, 

hamissá.  

A behelyettesítés szabályának 

megismerése, követése. 

Állítások értelmezése eljátszással, kirakással, képpel, át-

fogalmazással. Döntés állítások igazságértékéről.  

Összehasonlítások kifejezése tevékenységgel, szavakkal.  

A relációszókincs gazdagítása a konkrét tárgyi világ vi-

szonyainak kifejezésére és számokkal kapcsolatban is 

(valamennyivel több, kevesebb; valahányszor több, va-

lahányad annyi). 

Nyitott mondat értelmezése, tevékenységgel, történettel, 

szöveggel. Leolvasása, igazzá, hamissá való kiegészíté-

se. 

A behelyettesítés szabálya: azonos keretbe csak ugyan-

azt az elemet lehet behelyettesíteni egyidejűleg, külön-

bözőkbe lehet azonosat is, különbözőt is. 

*Lehetőség szerint számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. 

A téma folyamatos, az egész 

tanév során előkerül a legkü-

lönbözőbb pedagógiai eljárá-

sok, módszerek használatával.  

Szerepjáték, páros munka, kö-

zös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

nyelvi kom-

munikáció.  

Környezetis-

meret: termé-

szeti jelensé-

gekről tett 

igaz-hamis 

állítások. 

Gyűjtött 

tárgyak, 

képek, kép-

kártyák 

Logikai 

készlet 

Színes ru-

dak 

Számkár-

tyák 

Matemati-

kai állítá-

sok (egyen-

lőségek, 

egyenlőt-

lenségek) 

Sorba rendezés; sorrendek 

azonosítása, megkülönbözte-

tése 

Rendszerkövetés.  

Táblázatok, fadiagram 

Összehasonlítások mennyiségi tulajdonságok szerint. 

Tárgyi és „tárgyiasított” fogalmi tevékenységek szub-

jektív és mérhető mennyiségi tulajdonságok kiemelésé-

re:  

– adott szempont szerinti sorba rendezések;  

– új elemek helyének megkeresése a sorban;  

– elkezdett sorba rendezés folytatása, kiegészítése; 

– adott sorszámú elem megkeresése; 

A sorba állított elemek jellemzése fokozott mellékne-

vekkel (pl. legalacsonyabb, magasabb, legmagasabb; 

Csoportmunka, egyéni feladat-

végzés. 

Közös megbeszélés, ellenőrzés 

Testnevelés 

és sport: sor-

ban állás kü-

lönböző 

szempontok 

szerint. 

Tárgyak, 

képek, kép-

kártyák 

Jelek 



MATEMATIKA 1-4. évfolyam 

 139 

legkevesebb, több, legtöbb). 

Kombinatorikus alkotások. 

Adott feltételt kielégítő alko-

tások létrehozása, azonosítá-

sa, megkülönböztetése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapozása. 

Adott feltételeknek megfelelő néhány különböző objek-

tum létrehozása; az alkotások összehasonlítása, annak 

megítélése, hogy megfelelnek-e a feltételnek, hogy 

egymástól különböznek-e. 

3-4 elem sorba rendezései tárgyi tevékenységgel (kira-

kással, színezéssel, rajzban). Minél többféle sorrend ke-

resése. Az azonosítás, megkülönböztetés gyakorlása. 

Szavakban megfogalmazott, illetve jelekkel kifejezett 

feltételek megértése, alkotásaikban követése. 

3-5 elemből 1, 2, elem kiválasztásai egyszerre és sor-

rendben. Minél többféle lehetőség keresése, megkülön-

böztetése.  

Páros és csoportmunka, közös 

megbeszélés. 

Játékok 

Tanári bemutatás. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szavak alko-

tása adott be-

tűkből 

 

Legó 

Képek 

Számkár-

tyák, be-

tűkártyák 

kivágott 

síkidomok, 

testek 

Kulcsfogalmak, fogalmak Sorba rendezés, nyitott mondat. Ugyanolyan. Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 

 

Tematikai egység  Számtan, számelmélet, algebra Órakeret 

80 – 88 

Előzetes tudás Számlálás szóban egyesével, kettesével 20-ig és vissza. Személyek, dolgok számlálása.  Számok mutatása ujjaikkal. Mennyi-

ségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés, párok összeválogatása (cipők, kesz-

tyűk). Két-két szám összehasonlítása a 20-as számkörben nagyság szerint; számok sorba állítása nagyság szerint növekvő és 

csökkenő sorrendben. 

Egyszerű szöveges feladat megértése (el tudja játszani, meg tudja jeleníteni valamilyen módon, érti az adatok kapcsolatát 

egymással és a kérdéssel). 

Összeadás és kivonás értése, elvégezni tudása eszközzel; a kéttagú összeadások és a megfelelő kivonások elvégzése fejben. 

Egyszerű (egy művelettel leírható) szöveges feladat megoldása, a kérdésre helyes válasz kimondása szóban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, becslés. A szándékos és tartós figyelem fejlesztése. 

Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás, szorzás, bennfoglaló és 

egyenlő részekre osztás fogalmának értelmezése, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. Számolási eljárá-

sok alkalmazása.  

A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata,  

Alkotó és problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Önálló tanulás tanulása, az ismeretek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, Kapcs. Tan-
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követelmények módszerek, munka- és 

szervezési formák 

pontok eszközök 

Természetes számok. 

Számfogalom 100-ig. 

A természetes szám mint da-

rabszám, mint mérőszám és 

mint értékmérő (pl. pénz).  

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak felisme-

rése. 

Számlálás egyesével, kettesé-

vel. Számok nevének sorolá-

sa, növekvő és csökkenő sor-

rendben.  

Meg- és kimérés alkalmi egy-

ségekkel és néhány szabvá-

nyos egységgel. 

 

Halmazok összehasonlítása, összemérése (több, keve-

sebb ugyanannyi), mennyiségek összehasonlítása (hosz-

szabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú; nehezebb, köny-

nyebb, ugyanolyan nehéz; több, kevesebb, ugyanannyi 

fér bele stb.). 

Meg- és leszámlálás egyesével; hosszúság, terület, tö-

meg, űrtartalom, idő meg- és kimérése alkalmilag vá-

lasztott egységgel. Az óra leolvasása, beállítása. Naptár-

használat.  

Meg- és leszámlálás valahányasával: kettesével, tízesé-

vel, ötösével (négyesével, hármasával, hatosával); meg- 

és kimérés az egység többszörösével (pl. kirakás 10 egy-

ségenként). Mérőszalag, más skálázott mérőeszköz (pl. 

mérőhenger) készítése, használata. 

A mérés pontatlanságának felismerése, kifejezése pl. a 

„körülbelül” szó használatával és más kifejezésekkel.  

Önálló munka, közös megbe-

szélés. 

Páros és csoporttevékenységek. 

Csoportverseny a különböző 

kifejezések megtalálására. 

Életvitel és 

gyakorlat, 

környezetis-

meret: a gye-

rek környeze-

tében 

megjelenő 

megszámlál-

ható, becsül-

hető darab-

számok és 

mérhető mé-

rőszámok  

 

Tárgyak, 

tárgycso-

magok, ké-

pek. 

Szalagok, 

zsinegek. 

Színesrúd 

készlet; 

mérőszalag 

Mérleg, 

súlysorozat 

Edények, 

poharak, 

skálázott 

mérőhenger 

A pénz. 

Az időpont leolvasása külön-

féle órákról.  

Becslés. 

 

A pénzzel való ismerkedés; vásárlások eljátszása, pénz-

számolás; fizetés különféle címletek használatával több-

féleképpen.  

Az időpont: helyes leolvasása. 

Darabszám és mérőszám becslése. 

A pénz használata szerepjáté-

kokban (számlálás, fizetés, fel- 

és beváltás, nagyobb címletek-

ből visszaadás). 

Az időpont: helyes leolvasása 

– szerepjátékok. 

Életvitel és 

gyakorlat: 

idő és mér-

tékegységei. 

Pénz, já-

tékpénz 

Órák, já-

tékórák, 

naptárak 

Darabszám, sorszám, és mé-

rőszám megkülönböztetése. 

Sorrend-követés. 

Sorba rendezés; a sorszámok változása a kezdőpont és 

az irány megválasztása szerint. 

Darabszám, sorszám és mérőszám szavak értő ismerete 

és használata. 

 

Közös tevékenykedtetés a da-

rabszám és sorszám megkü-

lönböztetésére 

Környezetis-

meret: termé-

szeti tárgyak 

megfigyelése, 

számlálása. 

Tárgyak, 

képek 

 

Számok írása, olvasása 100-

ig; számrendszeres, helyi ért-

ékes alakjuk. A számok nevé-

ben és jelében megjelenő 

számrendszeres gondolat ér-

Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Csoportosítások, leltárkészítés kettesével, hármasával, 

négyesével, tízesével. A számjegyek jelentése: a csopor-

tok és a kimaradó elemek száma.  

A tízes számrendszer szerinti csoportosítások, váltások: 

Feladatok (különféle csoporto-

sítások, váltások) a tízes szám-

rendszer értelmezésére, gya-

korlására – csoportmunka.  

Számok írása, olvasása – egyé-

Magyar nyelv 

és irodalom:  

könyvekben a 

fejezetszám 

kiolvasása. 

Dobozok, 

borítékok 

Dienes 

készletek,  

Tojástartó 
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telmezése; tízes csoportosítás. 

A számok sokféle „neve”, 

műveletes alakjaik (összeg-, 

különbség-, szorzat-, hányado-

salak és összetettebb alakok; a 

számok egyenlősége. 

A római számok írása, olva-

sása I, V, X, L, C jelekkel. 

A római számok története. 

tízes csomagok, tíz egységet magába foglaló dobozok, 

tíz egységnyi hosszúságok a számlálásban. A tízforintos 

érme használata. 

Számjelek használata. Számírás, számolvasás a tízes he-

lyiérték-rendszer alapszintű értelmezése alapján, a he-

lyes leírás fejlesztése. 

Egy-egy szám sokféle alakjának leolvasása képről, hely-

zetről különféle szempontoknak megfelelően.  

Számok sokféle alakjának felismerése képi megfelelte-

tés nélkül is.  

Annak megértése, hogy az egyenlő számok helye azo-

nos a számegyenesen.  

A római számírás alapjainak megismerése. 

ni munka. Életvitel és 

gyakorlat, vi-

zuális kultú-

ra:  A füzetek 

helyes, eszté-

tikus vezetése 

Környezetis-

meret: eliga-

zodás a hó-

napok között 

dobozok,  

Golyós 

számológép 

*Szorobán 

Pénz, já-

tékpénz 

Számok nagysága, távolsá-

guk, nagyság szerinti sorrend-

jük, egyszerű esetekben ará-

nyuk.  

Számegyenes. Számok be-

csült és valóságos helye a 

számegyenesen, (egyes, tízes) 

számszomszédok.  

Számérzet fejlesztése. 

Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. Becslés. 

A mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal, relációjellel. 

Számok összehasonlítása megjelenítésük után és elkép-

zelés alapján:  

– melyik nagyobb, melyik kisebb; 

– mennyivel nagyobb, mennyivel kisebb; 

– hányszor akkora, hányada. 

Sorba rendezésük; növekvő, csökkenő sorrend. 

Számok elhelyezése, közelítő helyük megjelölése egye-

sével, tízesével, húszasával beosztott és a beosztás nél-

küli számegyenesen. Számegyenes jelölt pontjához tar-

tozó szám keresése. A számok szomszédjainak, tízes 

szomszédjainak megkeresése. 

Játékok. 

Csoportmunka, a csoportok el-

lenőrzik egymás munkáját.  

Kooperatív munkaformák 

Egyéni munka, közös megbe-

szélés  

Játék, verseny. 

Életvitel és 

gyakorlat, 

Környezetis-

meret: Tájé-

kozódás a vi-

lág 

mennyiségi 

viszonyai kö-

zött 

Testnevelés 

és sport: ta-

nulók elhe-

lyezkedése 

egymáshoz 

viszonyítva. 

Vizuális kul-

túra: tájéko-

zódás a síkon 

ábrázolt tér-

ben.  

Tárgyhal-

mazok 

(rendezet-

ten és ren-

dezetlenül) 

Színesrúd-

készlet 

„Korong-

számegye-

nes” 

Golyós 

számológép 

  

Összefüggések mennyiségek Különféle nagyságú mennyiségek mérése azonos egy- Mérések szervezése alkalmi Életvitel és Színesrúd-
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nagysága, egység és mérő-

szám között. 

A mértékváltás tapasztalati 

előkészítése. 

Becslés. 

séggel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, 

hogy azonos egységből a kétszer, háromszor... nagyobb 

mennyiséget kétszer, háromszor... annyi teszi ki, a fele, 

harmada... akkora mennyiséget fele, harmada... annyi. 

Azonos mennyiségek mérése kisebb és nagyobb egysé-

gekkel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, 

hogy a fele, harmada... akkora egységből kétszer, há-

romszor... annyi teszi ki ugyanazt a mennyiséget, a két-

szer, háromszor... nagyobból fele, harmada... annyi. 

egységekkel. Hosszúságmérés 

saját készítésű mérőszalagok-

kal egyéni munkában, közös 

megbeszéléssel. 

Különböző tárgyak különféle 

adatainak mérése páros és cso-

portmunkában. Az eredmények 

bemutatása, megbeszélése. 

gyakorlat, 

környezetis-

meret: méré-

ses tapaszta-

latszerzés, 

vásárlás kü-

lönféle mér-

tékegységek 

megnevezé-

sével  

készlet, mé-

rőszalagok 

Mérleg 

Edények, 

poharak, 

bögrék 

Számtulajdonságok, szám-

kapcsolatok.  

Számok osztályozása adott tu-

lajdonság szerint.  

Adott kapcsolatnak megfelelő 

számpárok. 

Számtulajdonságok (adott számmal – 2-vel, 3-mal, 5-tel 

– való oszthatóság, jegyek száma, adott számhoz képest 

a szám nagysága stb.) tapasztalati megismerése különfé-

le tartalmú tevékenységekkel: csoportosításokkal, 

egyenlő részekre osztással, felírás különféle előre meg-

határozott alakba. Tulajdonságok felismerése, megfo-

galmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

*Lehetőleg tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-

páros tulajdonság megértéséhez. 

Számkapcsolatok értelmezése megjelenítés alapján. 

Számok jellemzése, összehasonlítása, szétválogatása 

adott tulajdonságok szerint; számpárok keresése adott 

számkapcsolatokhoz. 

Páros és egyéni munka 

Csoportmunka, közös megbe-

szélés.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Szókártyák 

csoportosítá-

sa különféle 

szempontok 

szerint 

Tárgyak, 

képek 

Színesrúd-

készlet 

Szöges táb-

la 

Számkár-

tyák 

*Oktatópro

gram 

Műveletek a 100-as számkör-

ben. 

Az összeadás és a kivonás ér-

telmezése.  

Az összeadandók, tagok, ösz-

szeg, kisebbítendő, kivonandó 

különbség fogalmának előké-

szítése (a szaknyelv használa-

ta nélkül). 

Az összeadás és a kivonás 

Az összeadás és a kivonás értelmezéseinek felújítása, 

erősítése. Helyzetekről, változásokról összeadás, kivo-

nás megfogalmazása, az eredmény értelmezése. 

Megjelenítés eljátszással, kirakással, képpel, szöveges 

feladatokkal. 

Az összeadásban, kivonásban szereplő számok szerepé-

nek megfigyelése: az egyik szereplő változása hogyan 

befolyásolja a másikat. 

Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

Frontális munka. Tapasztalat-

szerzés, értelmezés, lejegyzés. 

Egyéni feladatvégzés, ellenőr-

zés 

 

Életvitel és 

gyakorlat, 

környezetis-

meret: vásár-

lás: fizetés, 

visszaadás  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Szövegértés, 

kommuniká-

Tárgyak, 

korongok, 

golyós 

számoló 

Tojástartó 

doboz 

Pénz 

Színesrúd-

készlet, mé-

rőszalag 
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kapcsolata. 

 

A műveletek elvégzése megjelenítés után és fejben több 

tag esetén is. A műveletek leírása. 

ció 

A szorzás értelmezése (mint 

egyenlő tagok összeadása és 

mint két halmaz elemeiből 

képezhető rendezett elempá-

rok számának meghatározá-

sa). 

Az osztás értelmezése mint 

bennfoglaló osztás és mint 

egyenlő részekre osztás. 

Bennfoglaló osztás maradék-

kal.  

*Egységtörtek előkészítése. 

A tényezők, szorzat, osztan-

dó, osztó, hányados fogalmak 

előkészítése (a szaknyelv 

használata nélkül). 

A szorzás és osztás kapcsola-

ta. 

A szorzás és az osztás értelmezéseinek megismerése 

(bennfoglaló és egyenlő részekre osztás): 

– leolvasása, megfogalmazása eljátszott és szavakkal 

elmondott történésekről, helyzetekről, képpárokról; 

– műveletekhez történések, szöveges feladatok, képek 

alkotása, kapcsolása. 

A szorzás és osztás kapcsolatát a két művelet értelmezé-

sével, alakításával folyamatosan együtt építjük. 

Frontális munka. Közös ta-

pasztalatszerzés, értelmezés 

Egyéni feladatvégzés: képolva-

sás, lejegyzés; ellenőrzés 

 

Életvitel és 

gyakorlat, 

környezetis-

meret: vásár-

lás, fizetés, 

visszaadás  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Szövegértés, 

kommuniká-

ció 

Tárgyak, 

korongok, 

képek, go-

lyós számo-

ló 

Tojástartó 

doboz 

Pénz 

Színesrúd-

készlet, mé-

rőszalag 

Táblázatok 

A műveletek tulajdonságai és 

kapcsolatai; ezek felhasználá-

sa számolásban, ellenőrzés-

ben. 

– Monotonitás: a műveletben 

szereplő számok és az 

eredmények nagyságának 

kapcsolata. 

– A tagok felcserélhetősége 

– Összefüggések egy-egy 

szorzótáblán belül 

– Összefüggések „rokon” 

szorzótáblák között  

– A tényezők felcserélhető-

A felsorolt műveleti tulajdonságok értelmezése, megér-

tése a műveletek értelmezésével szorosan összekapcsol-

va, konkrét egyedi esetekre (általánosítás nélkül).  

A számításokban, döntésekben, önellenőrzésben jól fel-

használható műveleti tulajdonságok és kapcsolatok tuda-

tosítása konkrétan megjelenített szituációk és jellemző 

modellek segítségével; az általánosítás kezdete. Alkal-

mazása konkrét egyedi esetekben.  

Művelettel leírt, bontott alakú számok azonosítása, sor-

ba rendezése a megismert összefüggések felhasználásá-

val. 

A zárójel-használat bevezetése szöveges feladatokhoz 

kapcsolva. Annak a szokásnak a kialakítása, hogy a zá-

rójelben szereplő műveletet kell először elvégezni.  

Feladatok a műveleti tulajdon-

ságok alkalmazására – cso-

portmunka irányítással. 

Páros és csoportos matematikai 

játékok 

Egyéni feladatvégzés; önellen-

őrzés. 

 

Környezetis-

meret: válto-

zás figyelése 

a természet-

ben; adatok 

gyűjtése 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés, 

kifejezések 

értelmezése 

Tárgyak, 

pénz, képek 

Színesrúd-

készlet 

Szám- és 

művelet-

kártyák, 

összetett 

alakú 

számkár-

tyák.     
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sége. 

**Tapasztalatszerzés a tagok, 

tényezők csoportosíthatóságá-

ról és a disztributivitásról 

egyedi számítási esetekre. 

Számolási eljárások; számo-

lási készségek formálása. 

a) Összeadás, kivonás a szá-

zas számkörben: néhány 

ügyes módszer kidolgozása 

(analógiák és műveleti tulaj-

donságok, kapcsolatok alap-

ján), begyakorlása. 

Műveletek összekapcsolása; 

zárójel. 

Algoritmusok követése.  

Számolási készség fejleszté-

se: fejszámolás; a műveletek 

helyes leírása. 

Tudatos és szándékos emlé-

kezet fejlesztése. 

Az összeadás és kivonás felépítése teljes kétjegyű szá-

mokkal (analógiák értelmezése, használata): 

– a 20-as számkör összeadásai, kivonásai; 

– műveletek kerek tízesekkel; 

– teljes kétjegyű és kerek kétjegyű számok összeadása, 

a megfelelő kivonások; 

– pótlások a következő kerek tízesre, pótlás 100-ra; 

– teljes kétjegyű és egyjegyű számok összeadása (tízes 

átlépés nélkül és tízes átlépéssel), a megfelelő kivo-

nások; 

– 9, 8 (és 7) hozzáadása, elvétele 10 – 1, 10 – 2, (10 –

 3) alakban; 

– teljes kétjegyűek összeadása, elvétele különféle eljá-

rásokkal; 

– hiányos műveletek. 

Összeadás és kivonás együtt; zárójelhasználat.  

 

Egyéni munka, csoportmunka. 

Önálló munka, lejegyzés segít-

séggel. 

Páros gyakorlás. 

Egyéni feladatvégzés; önellen-

őrzés. 

Matematikai játékok. 

Életvitel és 

gyakorlat: a 

gyakorlás 

ügyes, értel-

mes módjai-

nak alakítása 

Ismeretek al-

kalmazása 

*Fejlesztő-

program 

használata a 

műveletek 

helyességé-

nek ellen-

őrzésére. 

b) A szorzótáblák és a benn-

foglalótáblák kiépítése kap-

csolatrendszerekbe ágyazva. 

Memorizálásuk. Tudatos és 

szándékos emlékezet fejlesz-

tése. 

További egyszerű szorzások, 

osztások, maradékos osztások 

elvégzése az értelmezésre tá-

maszkodva.  

Számolási készség fejleszté-

se: fejszámolás; a műveletek 

A szorzó- és a bennfoglalótáblák, részekre osztások 

megtanulása a konkrét szituációkban megfigyelt tulaj-

donságok, kapcsolatok felhasználásával. 

Feladatmegoldás közösen, cso-

portban – segítséggel. 

Páros gyakorlás. 

Egyéni feladatvégzés; önellen-

őrzés. 

Matematikai játékok. 

Életvitel és 

gyakorlat: a 

gyakorlás 

ügyes, értel-

mes módjai-

nak alakítása; 

ismeretek al-

kalmazása 
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helyes leírása. 

Nyitott mondatok, hiányos 

műveletek.  

Szimbólumok használata ma-

tematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszá-

mítása. 

Nyitott mondatok értelmezése szöveges feladattal, kép-

pel; leolvasása.   

Nyitott mondatok kiegészítése igazzá, nem igazzá. Több 

lehetőség keresése.  

A behelyettesítés szabályának értő használata. 

Csoportmunka segítséggel. 

Lejegyzés segítséggel. 

Egyéni feladatvégzés; önellen-

őrzés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés, 

értelmező ol-

vasás 

Helyzetek, 

képek 

Szám és 

szókártyák 

A szöveges feladat megoldási 

algoritmusának tudatos köve-

tése. 

Szöveges feladatok értelme-

zése. 

Egy és két művelettel meg-

oldható szöveges feladatok 

megfogalmazása, leírása 

számfeladattal, nyitott mon-

dattal.  

Megoldás.  

Az eredmény ellenőrzése, ér-

telmezése, válaszadás szóban, 

röviden írásban is.  

Tájékozódás az időben. 

Lényegkiemelés, probléma-

megoldó képesség. 

Induktív és deduktív gondol-

kodás fejlesztése. 

Algoritmus-építés, követés. 

Egyszerű helyzetet, időben lejátszódó történést elbeszé-

lő, szóbeli, illetve olvasott szöveg értelmezése: elját-

szással, kirakással, rajzzal, a szövegben szereplő jellem-

ző részletek, adatok és összefüggések, kapcsolatok 

(egyenlőségek, egyenlőtlenségek, egyéb relációk) ki-

emelésével. 

Egyszerű, szöveggel adott probléma megoldása közvet-

lenül az értelmező helyzet alapján. 

Egyszerű, szöveggel adott probléma leírása számfeladat-

tal, nyitott mondattal.  

Megoldás megfelelő modellek alkalmazásával (egysze-

rűsített rajz, számfeladat, számfeladatok, nyitott mondat, 

táblázat).  

Egyszerű fordított szövegezésű feladatok értelmezése, 

megértése segítséggel; kapcsolatok megfordítása, időbe-

li sorrend megfordítása. 

Adott képhez, számfeladathoz, nyitott mondathoz szö-

veges feladat alkotása. Kérdés megfogalmazása. 

Szerepjáték csoportmunkában, 

szöveg értelmezése pármunká-

ban, egyénileg. Közös megbe-

szélés.  

Csoportmunka segítséggel. 

Egyéni feladatvégzés; önellen-

őrzés. 

Vizuális kul-

túra: hallott, 

látott, elkép-

zelt történe-

tek  vizuális 

megjeleníté-

se. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az olvasott, 

írott szöveg 

megértése, 

adatok kere-

sése, infor-

mációk ki-

emelése. 

Helyzetek, 

képek, kép-

párok, írott 

szövegek 

Kulcsfogalmak, fogalmak 

A szám szomszédja, tőszám, sorszám, számegyenes, művelet, összeg, különbség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, ré-

szekre osztás, szorzat, hányados, műveletek tulajdonságai, felcserélhetőség, zárójel, nyitott mondat, igaz állítás, ellen-

őrzés.  

 

Tematikai egység  Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

20 – 22 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezése (szín-, méret-, forma szerint). Növekvő, csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat 

folytatása. Az idő múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő események a napi tevékenységekben. 
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Számpárok közti egyszerű kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyok megfigyelése, egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, 

megfigyelése, indoklása. 

A felismert összefüggések kifejezése elkezdett sorozat folytatásával, táblázat kiegészítésével, szavakkal, jelekkel. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

A sorozat fogalmának alakítá-

sa. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok 

szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő szám-

sorozatok.  

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség fejlesz-

tése a változások, periodikus-

ság, ritmus, növekedés, csök-

kenés megfigyelésével. 

Az általánosítás kezdete. 

Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, 

számokból. 

Megkezdett sorozatok folytatása, kiegészítése megadott 

összefüggés alapján. 

Számsorozat szabályának felismerése. Egyenletes és 

változó növekedés, csökkenés. A szabály kifejezése a 

sorozat folytatásával, kiegészítésével, a sorozat tagjai 

közti különbségek jegyzésével, szavakkal.  

Közös, egyéni és páros tevé-

kenységek; közös megbeszé-

lés. 

Kölcsönös segítségadásra ser-

kentés.  

Ellenőrzés; önellenőrzés segí-

tése. 

 

 

Ének-zene: 

periodikus-

ság; dallam 

emelkedése, 

süllyedése; 

gyorsulás, 

lassulás 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az ábécé; le-

xikon 

Vizuális kul-

túra: díszítő 

elemek rit-

musa  

Logikai 

készlet 

Színesrúd-

készlet 

Számkár-

tyák 

Táblázatok 

(pl. szorzó-

táblák) 

Összefüggések, viszonyok.  

Egyszerű kapcsolatok meg-

fordítása. 

Tapasztalati függvények. 

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok, szabályok,   

és jelölésük nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok, számhármasok 

közötti kapcsolatok.  

Összefüggés-felismerő képes-

Kapcsolatok keresése, felismerése tárgyak, személyek, 

képek, összességek, számok, geometriai alakzatok kö-

zött. A kapcsolat kifejezése tárgyi tevékenységgel (szét-

válogatás, sorba rendezés, párokba rendezés, táblázat és 

oszlopdiagram készítése, kiegészítése). A fordított kap-

csolat értelmezése (magasabb – alacsonyabb; előbb – 

később;...). 

Különféleképpen kifejezett kapcsolatok megértése, ér-

telmezése, leolvasása.  

Egyszerűbb függvényszerű (egyértelmű) összefüggések, 

szabályszerűségek felismerése adatpárok, adathármasok 

között. 

Közös, egyéni és páros tevé-

kenységek; közös megbeszé-

lés. 

Kölcsönös segítségadásra ser-

kentés.  

Ellenőrzés; önellenőrzés segí-

tése. 

Játékok. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

ellentétes ér-

telmű szópá-

rok 

 

Logikai já-

ték 

Színes ru-

dak 

Mennyisé-

gek, mérő-

egységek-

kel 

Számkár-

tyák 

Táblázatok 

Grafikonok 
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ség fejlesztése. 

Az általánosítás kezdete. 

Gépek megfordítása.  

 

Szabályjátékok alkotása.  

Kreativitást fejlesztő feladatsorok megoldása. 

Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése 

nyíllal.  

Gépek megfordítása (a bemenő és a kijövő adatok cseré-

je) az összeadás és kivonás, a szorzás és osztás kapcso-

latának erősítése, tudatosítása. 

Kulcsfogalmak, fogalmak Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. Gép; bemenő, kijövő adatok. 

 

Tematikai egység  Geometria Órakeret 

26 – 30 

Előzetes tudás Formák között különbség felismerése. Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekap-

csolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás testsémáknak megfelelően; irányok ismerete. 

Vonalak (egyenes és görbe megkülönböztetése).  

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg mérése. A cm és a kg ismerete, használata. Mennyiségek közötti összefüggések felisme-

rése. Mérőeszközök használata. 

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 szám-

körben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Irá-

nyok megismerése, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Alkotások térben, síkban. 

Tulajdonságok és kapcsolatok 

kiemelése alkotás során, és 

gyűjtött, látott térbeli és sík-

beli alakzatokon. 

Az eddig megismert és né-

hány további geometriai tu-

Térbeli építések testekből; síkbeli alkotások (kirakás, 

nyírás, tépés, hajtogatás) lapokból, pálcákból (pl. szívó-

szálból) és rajzolás szabadkézzel hálón, vonalzóval, sab-

lonhasználattal:  

– szabadon,  

– másolással,  

– és szavakban adott feltételek szerint.  

Minták másoltatása, készítése 

önálló elképzelés után egyéni 

munkában. 

Válogatás végzése csoport-

munkában. 

Egyéni munka irányítással. 

Közös megbeszélés. 

Vizuális kul-

túra: Geo-

metriai alak-

zatok 

rajzolása, 

nyírása. A vi-

zuális nyelv 

Építő ele-

mek; „já-

tékkockák” 

Színesrúd-

készlet 

Dienes 

készletek 
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lajdonság és kapcsolat.  

Az egybevágóság szemléletes 

és alkotó előkészítése.  

*Képnézegető programok al-

kalmazása. 

Alkotott és gyűjtött térbeli és síkbeli alakzatok összeha-

sonlítása: azonosítás, megkülönböztetés összképük alap-

ján különféle helyzetükben is és néhány egyszerű, meg-

nevezhető tulajdonságuk alapján. Annak eldöntése, hogy 

a létrehozott alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tulaj-

donsággal. 

Testek és síkidomok válogatása adott és felismert tulaj-

donságaik alapján. A megfigyelt tulajdonságok megne-

vezése köznyelvi kifejezésekkel. 

A geometriai alakzatokhoz kapcsolódó képek megtekin-

tése, készítése. 

Kooperatív munkaszervezés. alapvető esz-

közeinek 

(pont, vonal, 

forma) hasz-

nálata és 

megkülön-

böztetése. 

Kompozíció 

alkotása 

geometriai 

alakzatokból 

(mozaikkép). 

Lyukas táb-

la 

Mozaikla-

pok, papír, 

olló, szívó-

szál, vonal-

zó, sablon. 

Testek, sík-

idomok 

Testek (kocka, téglatest, 

gömb). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözősé-

gek tudatosítása. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. 

Testek válogatása, osztályozása megadott tulajdonsá-

gok, szempontok szerint. 

Testek építése szabadon és adott feltételek szerint, tulaj-

donságaik megfigyelése. Építés téglatestekből, kockák-

ból.  

Másolás azonos és eltérő építőelemekből. Alakazonosí-

tás és megkülönböztetés.  

Válogatás, építés – csoport és 

páros munka. 

*Tulajdonságokat bemutató 

animációk lejátszása, megte-

kintése, értelmezése. 

Életvitel és 

gyakorlat: 

testek építése.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

kommuniká-

ció 

Színesrúd-

készlet;  

Dienes 

készletek 

Legó 

(Egyéb épí-

tők) 

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése, rajzolása. 

Tudatos megfigyelés. 

Fonal kifeszítése; vékony fénysugár megfigyelése. 

Egyenes vonal rajzolása vonalzóval. Egyenes határvona-

lú síkidomok (sokszögek) kirakása pálcikákkal, nyírása, 

rajzolása. 

Egyéni munka irányítással. 

Közös megbeszélés 

 

Környezetis-

meret: köz-

vetlen kör-

nyezet 

megfigyelése 

(egyenes és 

görbe vona-

lak keresése 

testeken). 

Olló, papír, 

pálcikák, 

szívószá-

lak, zsine-

gek. 

Vonalzó 

Síkidomok (négyzet, téglalap, 

háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és különbözősé-

gek. 

Síkidomok válogatása adott és felismert tulajdonságok 

alapján. 

Oldalak és csúcsok számlálása.  

A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése külön-

féle helyzetben is.  

Derékszög hajtogatása másolással. Téglalap hajtogatása, 

Egyéni feladatvégzés irányítás-

sal. 

Csoportos tevékenységek, 

megbeszélések. 

Életvitel és 

gyakorlat: 

vonalzó 

használata. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Mozaikla-

pok  

Lyukas táb-

la 

Pontrácsok 

és vonalhá-
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téglalapból négyzet hajtogatása másolással. Tükrösség 

ellenőrzése hajtogatással. 

Síkidomok rajzolása szabadon és szavakban megadott 

feltétel szerint. 

*Fejlesztőprogram használata formafelismeréshez, azo-

nosításhoz, megkülönböztetéshez. 

kommuniká-

ció 

lók 

Olló, papír, 

pálcikák, 

szívószá-

lak, zsine-

gek. 

Vonalzó 

*A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének isme-

rete, a funkciók azonosítása, 

gyakorlati alkalmazása. 

*A számítógép kezelése segítséggel. Közös   Számító-

gép; prog-

ramok 

A térbeli és síkbeli tájékozódó 

képesség fejlesztése.  

Mozgási memória fejlesztése  

 

A tér- és síkbeli tájékozódó képesség fejlesztése moz-

gással, érzékszervi megfigyelések segítségével. 

Irányok, helyzetek, állások megfigyelése, tudatosítása, 

megnevezése. 

*Interaktív programok használata. 

Mozgásos tevékenykedtetés. 

Közös, csoportos és páros 

munka. 

Környezetis-

meret: az 

osztályterem 

elhelyezkedé-

se az iskolá-

ban, az iskola 

elhelyezkedé-

se a települé-

sen. 

Testnevelés 

és sport: tér-

beli tudatos-

ság, elhe-

lyezkedés a 

térben, moz-

gásirány, út-

vonal, kiter-

jedés. 

A valósá-

gos iskolai 

és osztály-

berendezé-

sek 

Egyszerű 

térkép-

vázlat az 

iskoláról, 

osztályról. 

Tükrözés, tükrösség (tükör-

szimmetria) 

A téri tájékozódás erősítése; 

jobb és bal oldal megkülön-

böztetése. 

Testek tükörképének nézegetése, simítással való megfe-

leltetése a két kéz szimmetrikus mozgásával. A tükörkép 

előállítása megépítéssel. A tükörkép és az eredetivel 

egyállású kép megkülönböztetése összképben.  

A tükörkép előállítása elképzelés szerint, ellenőrzése 

Közös irányítású tevékenysé-

gek. 

Páros munka. 

Egyéni alkotások, képnézege-

tés. 

Környezetis-

meret: alak-

zatok formá-

jának 

megfigyelése 

Álló tükör, 

zsebtükrök 

Székek, na-

gyobb tár-

gyak 



MATEMATIKA 1-4. évfolyam 

 150 

Eredeti kép és tükörkép ösz-

szehasonlítása; azonosságok, 

különbözőségek felismerése, 

megmutatása, egy-egy jel-

lemző tulajdonság megneve-

zése.  

Tükörszimmetrikus testek, 

síkidomok. 

 

zsebtükörrel. 

Síkidomok tükörképének nézegetése zsebtükörben, a tü-

körkép kirakása, közelítő rajzolása, rajzolása négyzethá-

lón. A tükörkép megkülönböztetése az eltolt képtől. 

Eredeti kép és tükörkép összehasonlítása; azonosságok, 

különbözőségek felismerése, megmutatása, egy-egy jel-

lemző megnevezése. 

Tükrös alakzatok, testek építése. 

Tükrös síkidomok előállítása összehajtott papírból való 

nyírással.  

Tükrös alakzatok jellemzése. 

*Képnézegető programok alkalmazása. 

Ellenőrzés. a környeze-

tünkben. 

Színesrúd-

készlet, 

más építő 

elemek (pl. 

gyufás do-

boz) 

Papír, olló, 

festék,  

Lyukas táb-

la 

Pontrácsok 

és vonalhá-

lók 

Mennyiségek és mérésük: 

hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, tö-

meg, űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek 

megismerése: cm, dm, m, 

dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati 

tapasztalatszerzés alapján. Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

Különböző mennyiségek mérése azonos egységgel. 

Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegysé-

gekkel.  

Mennyiségek, egység és mérőszám közötti összefüggé-

sek megfigyeltetése tevékenykedtetéssel: a mértékváltás 

tapasztalati előkészítése kis arányszámok szerepelteté-

sével. (Pl. ugyanazt a hosszúságot egyszerre kirakják ró-

zsaszín és piros rudakkal is; így olvassák le a két mérő-

számot, és magyarázzák a tapasztalatot.) 

Mértékváltás a hosszúságmérésben szomszédos egysé-

gek között konkrét kirakások, megjelentetés alapján.  

* Interaktív programok használata. A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismeré-

se: Például irányított keresés ma már nem használatos 

mértékegységekről. 

Közös és csoportos tevékeny-

ségek. 

Páros munka. 

Egyéni feladatvégzés. 

Testnevelés 

és sport; 

ének-zene: 

időtartam mé-

rése egységes 

tempójú 

mozgással, 

hanggal, 

szabványos 

egységekkel.  

Környezetis-

meret; életvi-

tel és gyakor-

lat: mérések 

a mindenna-

pokban. 

Mérőesz-

közök, al-

kalmi mér-

tékegysége

ket képvi-

selő eszkö-

zök (színes-

rúd-készlet, 

poharak, 

bögrék...) 

Szabványos 

eszközök és 

egységek. 

Mérőszala-

gok, mérő-

henger, 

súlysorozat 

Órák, nap-

tárak.  

Kulcsfogalmak, fogalmak 
Egyenes és görbe vonal. Síkidom, test. Háromszög, négyszög, téglalap, négyzet, kör, kocka, gömb. Hosszúság, űrtar-

talom, tömeg, idő, mérőeszköz, mértékegység, mérőszám. Tükrözés, tükörkép, tükrös forma. Becslés, átváltás. 



MATEMATIKA 1-4. évfolyam 

 151 

 

Tematikai egység  Statisztika, valószínűség Órakeret 6 

– 7  

Előzetes tudás Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése. Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a biztos eseményről játékok során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés.  

A világ megismerésének igénye.  

Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Statisztika. 

Adatok megfigyelése, gyűjté-

se, rögzítése, ábrázolása és 

olvasása.  

Olvasás rögzített adatokról. 

Események megfigyelése. 

Mért vagy számlált adatok lejegyzése táblázatba, soro-

zatba. Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. 

Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: 

egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kivá-

lasztása. 

Grafikonépítés, új adat elhelyezése a megkezdett grafi-

konon.  

*Adatgyűjtés elektronikus információforrások segítség-

ével. Információforrások, adattárak használata. 

Csoportmunka, közös megbe-

szélés. 

 

Életvitel és 

gyakorlat, 

Környezetis-

meret: ta-

pasztalat-

szerzés szám-

lálással, mé-

réssel 

Számlált és 

mért adatok 

Táblázatok 

Grafikonok 

Valószínűség. 

Tapasztalatok gyűjtése a vé-

letlen, a biztos és a lehetetlen 

eseményről. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok segítség-

ével.  

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

Megfigyelések, játékok, kísérletek a „biztos”, a „lehetet-

len” és a „nem biztos, de lehetséges” megkülönbözteté-

sére.  

A „biztos” cáfolása ellenpélda megmutatásával, a „lehe-

tetlen” cáfolása példa felmutatásával.  

 

Közös játékok. 

Ellenőrzés. 

 

Életvitel és 

gyakorlat, 

Környezetis-

meret: ta-

pasztalatgyűj-

tés a 

valóságos 

környezetből 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés, 

értelmezés 

Dobókoc-

kák, koron-

gok, színes 

golyók 

Számkár-

tyák 

Játéktáblák, 

bábuk 

 

Egyszerű kísérlet lehetséges Megfigyelt esemény gyakoriságának (a bekövetkezés Játékok, kísérletek – csoport- Magyar nyelv Dobókoc-
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eseményeinek számbavétele, 

a kísérlet során bekövetkezett 

események jegyzése.  

Sejtések megfogalmazása, di-

vergens gondolkodás. 

Célirányos, akaratlagos figye-

lem fejlesztése. 

számának) megállapítása.  

Tapasztalatok alapján sejtések megfogalmazása; további 

tapasztalatok alapján a sejtések módosítása. 

 

munka. 

Sejtések megfogalmaztatása 

közös munka, vita. 

és irodalom: 

szóbeli kife-

jezőkészség; 

vita 

kák, koron-

gok, színes 

golyók 

Számkár-

tyák 

Játéktáblák, 

bábuk 

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

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Számtan, számelmélet, algebra 

– Számok írása, olvasása 100-ig. Helyi érték értő ismerete. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

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

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése.  

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

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

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fogalmának gazdag tartalmú ismerete, végzése szóban és jegyzése. 

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

– A műveletek sorrendjének ismerete a zárójel használata szerint. 

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. Megoldás értelmezésről leolvasva és 

számfeladat, nyitott mondat, táblázat segítségével. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

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

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

Geometria 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 
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– Testek építése, síkidomok alkotása szabadon, másolással és megadott feltételek szerint.  

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Mérőeszközök használata. Szabványos mértékegységek: cm, 

dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között megjelenítés segítségével. 

Statisztika, valószínűség 

o Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

3–4. ÉVFOLYAM 

Célok és feladatok 

 Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, 

kiterjesztés, általánosítás, lényegkiemelés, absztrahálás). 

 A gondolkodási folyamatok tudatosabbá, ellenőrzöttebbé, szándékosabbá tevése. 

 Az alkotó gondolkodás további alapozása. 

 A fogalmi gondolkodás továbbformálása; a rendszerépítés alapozása. 

 Elemi módszer alakítása a fogalmak egymáshoz való viszonyának, rendszerének megismeréséhez. 

 A gondolatok, megfigyelések kifejezési módjainak gyakorlása (tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel); mások hasonlóan kife-

jezett gondolatainak értelmezése, megértése, megítélése igazsága, érdekessége, adott szempontú fontossága szerint. 

 Alkalmazásra érett számfogalom kialakulása a 10 000-es körben. 

 Jó számérzet a 10 000-es számkörben. 

 Tiszta és gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben kidolgozott műveletfogalmak; a műveleti tulajdonságok tudatosított és alkalmazott ismerete. 

 Alapszintű jó fejszámolási készségek, erre épülő becslőképesség alapozása; jó jártasság a tanult írásbeli műveletek elvégzésében, ellenőrzésében. 

 Más számolási eljárások és eszközök elfogadása, megismerésére való nyitottság és készség (pl. szorobán, zsebszámológépek célszerű használata). 

 Törtszám és negatív számfogalom tapasztalati alapozása, továbbépítése. 

 Az alkotó, a problémamegoldó, az algoritmusos és az analógiás gondolkodás fejlődése. 

 Az eredményekért való felelősségvállalás fejlődése. 

 Problémákban, szöveges feladatokban szereplő kapcsolatok megértése (pl. gyakorlati, más tantárgyakon, más matematikai témákon belüli problé-

mákban), ilyen kapcsolatok kifejezése, ábrázolása; következtetés további kapcsolatokra (pl. a visszafelé vezető kapcsolatra, összefüggésre más 

elemek között), s ezáltal a problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

 Megfigyelések, ismeretek gyűjtése sorozatokról, függvényekről. (Pl. a sorozat növekedése, csökkenése, a változás sebessége; összefüggés leírása 

nyitott mondatokkal, nyíljelöléssel, a „kijövő érték” változása a „bemenő érték” változása közben.) 
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 Néhány további geometriai tulajdonság és kapcsolat megismerése; a formalátás továbbfejlesztése, finomítása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a tükrözésről, az egybevágóságról és a tükrösségről. Az egybevágóság felismerése látványként, fogalmának alapozása jel-

lemző tulajdonságok tudatosításával. 

 A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Geometriai mennyiségfogalmak kialakítása; jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben (hosszúság, terület, térfogat és szög), a mérési ered-

mények értékelésében, egyszerű, a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban. 

 Az adatgyűjtés, rendezés és ábrázolás, táblázat- és grafikonolvasás és -értelmezés gyakorlása; jellemző adatok keresése. Az átlag fogalmának meg-

alapozása. 

 A valószínűségi szemlélet fejlesztése, tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a nem véletlen szétválasztására, a valószínűbb és a kevésbé valószínű át-

élésére, megkülönböztetésére, ellenőrzésére. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok folyamatos és  8 óra 

Számtan, számelmélet, algebra 76 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei 16 

Geometria 28 

Statisztika, valószínűség 8 

Ismétlés 8 

Összesen: 144 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Órakeret 

folyamatos

+ 8 – 9 

Előzetes tudás 

Konkrét tárgyi objektumok, alakzatok, összességek, számok összehasonlítása. Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Igaz állítások kimondása; állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Konstrukciók összehasonlítása, azonosítása, megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

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

Rajz, kirakás értelmezése. 
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Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Osztályozás egy szempont 

szerint. 

Adott tulajdonságú konkrét 

elemek elhelyezése halma-

zokba.  

Halmazba tartozó elemek kö-

zös tulajdonságainak felisme-

rése.  

Adott tárgyak, számok, alakzatok, valamint megfigye-

lésben, mérésben, számlálásban, számolásban gyűjtött 

adatok szétválogatása saját szempontok szerint; mások 

válogatásában felismert szempontok szerint.  

Adott szempontú válogatás hibájának felismerése, javí-

tása. 

Csoportmunka, közös megbe-

szélés. 

 

Mások válogatásának megfi-

gyelése „tárlatlátogatás” során. 

Környezetis-

meret: élőlé-

nyek szétvá-

logatása 

megadott 

szempontok 

szerint 

Tárgyak, 

képek, 

alakzatok, 

számkár-

tyák, logi-

kai játék,  

tantárgyi 

fejlesztő-

program. 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati elő-

készítése. A részhalmazt 

meghatározó tulajdonság és a 

kiegészítő halmazának meg-

határozó tulajdonsága; a logi-

kai „nem”. 

 

 

 

 

Adott alaphalmaz elemeinek kétfelé válogatása.  

Az együvé kerülő elemek közös tulajdonságainak kere-

sése, megnevezése.  

Sorozatok létrehozása, folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. Annak eldöntése, hogy egy elem tag-

ja-e a sorozatnak. 

A tevékenységhez kötött szóbeli kifejezés gyakorlása. 

Az elemek elhelyezéséhez kapcsolódó megállapítások: a 

„mindegyik”, „egyik sem”, „van köztük olyan”, „nem 

mind” kifejezések használata. 

„Címkézés” (olyan tulajdonság megnevezése, amely az 

adott részben minden elemre igaz, a többi elemre pedig 

nem igaz). A kiegészítő rész felcímkézése: a logikai 

„nem” értő, tudatos használata. 

Barkochba játékok. 

Csoportmunka, pármunka se-

gítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetis-

meret: élőlé-

nyek kétfelé 

válogatása  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szavak kétfe-

lé válogatása 

adott szem-

pont szerint 

Tárgyak, 

képek, 

alakzatok, 

szám- és 

szókártyák, 

logikai já-

ték; 

tantárgyi 

fejlesztő-

program.  

Osztályozás két szempont 

szerint.  

A logikai „és” használata.  

 

Összehasonlítás, következte-

tés, absztrahálás. 

Elemek elhelyezése egyszerre két tulajdonság figyelem-

bevételével; Venn-diagram használata. A szétválogatás 

szigorú rendjének betartása. Az egyes részekre jellemző 

tulajdonságok keresése. A logikai „és” használata állítá-

sok megfogalmazásában. 

Elemek elhelyezése olyan ábrán, amelyen két-két hal-

maz különféle viszonyban van egymással; egyszerű alá-, 

Feladatok az alaphalmaz ele-

meinek elhelyezésére adott két 

tulajdonság szerint, elemen-

kénti döntéssel. Az azonos 

részbe kerülő elemek jelleme-

zése a logikai „és” helyes 

használatával – páros és cso-

Környezetis-

meret: élőlé-

nyek kétszer 

kétfelé válo-

gatása  

 

Tárgyak, 

képek, 

alakzatok, 

számkár-

tyák, logi-

kai játék; 

színes sza-
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fölérendelt fogalmak, mellérendelt fogalmak megjelené-

se halmazábrákon. 

portmunka. lagok, átlát-

szó színes 

fóliák 

Állítások, igazságértékük 

megítélése. Igazolási, cáfolási 

igény alakítása. 

Nyitott mondatok 1 és 2 isme-

retlennel. Megoldás kis véges 

alaphalmazon behelyettesítés-

sel. 

Állítások megfogalmazása, igazságértékük eldöntése. 

Igazolás és cáfolás megmutatással; példák, ellenpéldák 

keresése. 

Nyitott mondatok lezárása adott elemek, elempárok be-

helyettesítésével, s az így kapott állítások igazságának 

megítélése. Az adott, kis elemszámú alaphalmaz kétfelé 

válogatása aszerint, hogy igazzá teszik-e a nyitott mon-

datot. 

Csoportmunka irányítással. Környezetis-

meret: a ta-

nult témák-

ban állítások 

megfogalma-

zása; igazsá-

gának bemu-

tatása 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

 

Adott elemek sorba rendezése 

egy szempont szerit. Két 

szempont egyidejű figyelem-

bevétele.  

Néhány elem sorba rendezé-

sei.  

Kombinatorikus alkotások: 

Adott feltételnek megfelelő 

alkotások létrehozása, konk-

retizálás, azonosítás, megkü-

lönböztetés.  

Az összes lehetőség keresése, 

megtalálása próbálgatással. 

Rendszerkövetés, rendszeral-

kotás 

Elemek sorba rendezése, sorba rendezések közti különb-

ség felismerése.  

Rendezés, sorba rendezés 2 szempont szerint egyszerre, 

táblázatok és fadiagram használata. 

 

 

 

 

3, 4 (köztük 2 egyforma) elem esetén az összes lehető-

ség keresése. Elrendezés adott táblázatban vagy fadiag-

ramon.  

Eljátszás, kirakás, rajz. 

Csoport- és pármunka. 

Önálló munka segítséggel. 

Ének-zene: 

dallammotí-

vumok sorba 

rendezése. 

Tárgyak, 

képek, 

szám-

kártyák,  

fadiagra-

mok. 

Kulcsfogalmak fogalmak Halmaz, összehasonlítás, válogatás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Számtan, számelmélet, algebra 

Órakeret 

76 – 83 
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Előzetes tudás 

Hosszúságok, tömegek, űrtartalmak meg- és kimérése alkalmilag választott egységekkel és ennek többszöröseivel.  

A százas számkör számainak írása, olvasása (másolással, diktálás után, saját gondolat kifejezéseképpen). 

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

A 100-as számkör számainak helye az egyesével beosztott számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása, sorba rendezése. 

Egy szám különféle alakjainak (neveinek) azonosítása. 

Páros és páratlan számok a 100-as számkörben.  

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

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban a 100-as számkörben. Műveleti tulajdonságok konkrét számokkal. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje. Számok helyes leírása, olvasása 1000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismere-

te. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A szorzótábla biztos ismerete. A helyes műveleti sorrend ismerete és alkal-

mazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszközként való 

alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Számfogalom kialakítása 

1000-es számkörben. 

Darabszám, mérőszám, ér-

tékmérő tartalom. 

Pontos szám, közelítő szám.  

 

Halmazok, mennyiségek becslésszerű összehasonlítása, 

becslése. 

Meg- és leszámlálás valahányasával; meg- és kimérés 

választott egységgel, az egység többszöröseivel. 

Közelítő számlálások; adott pontosságú mérések. 

A pénz használata: „vásárlások” kifizetése különféle 

címletekkel. 

Önálló munka, csoportmunka, 

közös megbeszélés. 

 

 

 

Szerepjáték a pénz használatá-

ra. 

Környezetis-

meret: meny-

nyiségek mé-

rése 

Termések, 

apró tár-

gyak; 

mérőeszkö-

zök; 

játékpénz. 

Számok írása, olvasása 1000-

ig. 

Számok számrendszeres alak-

ja; helyértékrendszer; a szám-

jegyek alaki, helyi és valódi 

értéke.  

Tájékozódás az adott szám-

körben. 

Csoportosítások, váltások különféle alapszám szerint.  

 

A helyiérték-rendszer kiterjesztése; számírás, számolva-

sás.  

Számok képzése. 

 

 

A római számok írása, olvasása játékos tevékenységek-

Feladatok a csoportosításra, 

váltásokra – egyéni és pár-

munkában. 

Az abakusz és a szorobán 

használata, játék, csoportmun-

ka. 

 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

számok he-

lyesírása. 

Környezetis-

meret: a ró-

mai számok 

megfigyelése 

Apró tár-

gyak, Die-

nes- készle-

tek, 

abakusz, 

szorobán, 

játékpénz, 

számjegy-
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Római számok írása, olvasása 

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

kel.  régi épülete-

ken. 

kártyák 

(arab és 

római 

szám-

írással)  

Számok sokféle neve (összeg, 

különbség, szorzat, hányados 

alakja). 

A számok kifejezése és azonosítása különféle alakjaik-

ban. 

Számok bontása helyi érték szerint. 

Önálló munka, segítséggel. 

Játékok 

 Számkár-

tyák 

A természetes számok nagy-

ság szerinti összehasonlítása, 

rendezése.  

Tájékozódás a számegyene-

sen. 

Számszomszédok, kerekítés.  

Emlékezet fejlesztése. 

Játékok, feladatok összehasonlításra, sorba rendezésre. 

 

Számok helyének, közelítő helyének megkeresése az 

egyesével, tízesével, húszasával, százasával beosztott és 

a beosztás nélküli számegyenesen.  

Szomszédjaik, tízes, százas szomszédjaik, kerekített ér-

tékek megállapítása (százasokra, tízesekre kerekített ér-

ték). Olyan számok gyűjtése, amelyeknek ugyanaz a 

százasokra/tízesekre kerekített értékük.  

Egyéni munka. 

 

 

 

Szomszédok keresése, kerekí-

tett értékek megadása, cso-

portmunka, játék. 

Környezetis-

meret: téri és 

időbeli tájé-

kozódás 

Számegye-

nesek, szá-

mítógépes, 

interaktív 

táblához 

kapcsolódó 

oktatóprog-

ramok. 

Számok tulajdonságai (oszt-

hatóság 5-tel és 10-zel, jegyek 

száma, adott számhoz képest 

a szám nagysága, százasokra 

kerekített értéke). 

Számok összehasonlítása, szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint, közös és eltérő tulajdonságok ki-

emelése.  

Adott számok adott tulajdonságainak megkeresése, 

megadása.  

Csoportmunka, pármunka – 

közös megbeszélés. 

 Színesrúd-

készlet, mé-

rőszalag, 

számkár-

tyák. 

Műveletek 1000-es számkör-

ben.  

A négy alapművelet értelme-

zésének mélyítése, kiterjesz-

tés a közelítő számokkal vég-

zett műveletek körére.  

A pontos feladatvégzés igé-

nyének fejlesztése. 

Az ellenőrzési igény alakítá-

sa, a műveletek közötti kap-

csolatok megfigyelésén ke-

resztül.  

Műveletek megfogalmazása eljátszott és szavakkal el-

mondott történésekről, helyzetekről, képpárokról és mű-

veletekhez történések, szöveges feladatok, képek alkotá-

sa, kapcsolása. 

A fejszámolás biztonságos használata a 100-as szám-

körben. A szorzó- és bennfoglaló-táblák gyakorlása. Há-

romtényezős szorzatok, kettő és több művelet összekap-

csolása.  

Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Fejszámo-

lás: összeadás, kivonás, legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal. 

Kerek tízesek szorzása egyjegyűvel és fordítva. A meg-

Egyszerűsített modellek hasz-

nálata a valóságtartalomtól 

függetlenítve is – csoportmun-

ka. 

A megfelelő műveletek megvá-

lasztása összetettebb szituáci-

ókhoz is – csoportmunka, se-

gítséggel. 

Számolás fejben – egyéni 

munka, csoportok versenye. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

kérdések, 

problémák, 

válaszok he-

lyes megfo-

galmazása. 

Képek, 

képpárok; 

 

 

 

 

 

 

Játékpénz, 

abakusz, 

szorobán, 

helyiérték-
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felelő osztások. 

Teljes kétjegyűek szorzása 10-zel, egyjegyűek szorzása 

10-zel, 100-zal; és a megfelelő osztások végzése. 

Egyszerű kétjegyűvel való szorzások végzése. 

Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás.  

táblázat 

 

A műveleti tulajdonságok és 

kapcsolatok érvényességének 

kiterjesztése az 1000-es 

számkör számaira.  

A korábban megismert műveleti tulajdonságok (tagok, 

tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg 

és különbség, valamint szorzat és hányados változásai) 

újbóli értelmezése. Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése.  

Változás megfigyelése – önálló 

munka. 

A műveleti tulajdonságok fel-

használása – közös munka. 

 Szalagok, 

papírcsíkok, 

mérőszalag, 

játékpénz,  

számkár-

tyák 

Teljes háromjegyű számok 

összegének, különbségének, 

és egyjegyűvel való szorzatá-

nak becslése. 

A ,,közelítő” érték fogalmá-

nak és jelének bevezetése. 

Teljes háromjegyű számok összegének és különbségé-

nek becslése a számok százasokra kerekítésével; a „hi-

ba” nagyságának megfigyelése; a becslés finomítása a 

számok tízesekre kerekítésével; az egyik szám százasok-

ra kerekítésével, és a másik szám hasonló mértékű, meg-

felelő irányú változtatásával. 

Teljes két- és háromjegyű szám egyjegyűvel való szor-

zatának becslése a szorzandó tízesekre illetve százasok-

ra kerekítésével. 

Becslések végzése csoport-

munkában.  

A műveletek pontos értékének 

kiszámítása zsebszámológép-

pel. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

jelek szerepe, 

használata. 

Zsebszámo-

lógép  

Műveletek összekapcsolása, 

zárójel használata. Feladattar-

tás fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Műveletek összekapcsolása (összeg, különbség szorzá-

sa, osztása); műveleti sorrend betartása; zárójelezés. 

 

Feladatok a zárójelek használa-

tára a szituációknak megfelelő-

en. 

Feladatok csoportmunkában – 

közös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

problémák el-

játszása. 

Oktató-

program a 

műveleti 

sorrend be-

mutatására. 

Az írásbeli összeadás és ki-

vonás, egyjegyű szorzóval va-

ló szorzás eljárásának megis-

merése, alkalmazása. 

Műveletek végzése helyi értékek szerint bontott szá-

mokkal. 

Az írásbeli összeadás megismerése, gyakorlása. 

Az írásbeli kivonás eljárásainak kidolgozása; a pótlásos 

eljárás begyakorlása. 

Az egyjegyű szorzóval való írásbeli szorzás eljárásának 

megismerése, az eljárás begyakorlása.  

Az eredmények ellenőrzése 

előzetes becslések vagy műve-

leti tulajdonságok alapján – 

pármunka. 

Ellenőrzés zsebszámológéppel 

– önálló munka. 

 Játékpénz, 

zsebszámo-

lógép, 

fejlesztő-

program 

használata. 

Szimbólumok használata ma- Nyitott mondatok felírása, elvégzése a számok körében; Egyszerű egyenletek, egyenlőt-  Számkár-
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tematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszá-

mítása, ellenőrzés.  

Matematikai modellek megér-

tése. 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása próbálgatással, 

adott véges alaphalmaz esetén. 

A megoldás jelölése számegyenesen. 

lenségek megoldása pármun-

kában. 

tyák, szám-

egyenes. 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód ke-

resése. A feladatok megoldá-

sa, ellenőrzése. 

Szóban és írásban kapott szöveges feladatok értelmezé-

se, megjelenítése, átfogalmazása. A kérdés megértése, 

az adatok kigyűjtése. 

A megoldás elképzelése, megbecslése. 

Összefüggések felismerése. Az értelmezett szöveges 

feladathoz alkalmas modell keresése, készítése; leírása.  

A modellbe átfogalmazott feladat megoldása; ellenőrzé-

se. A megoldás értelmezése az eredeti probléma megol-

dásaként. A megoldás összevetése az adatokkal, a várt 

eredménnyel, a valósággal.  

Válasz megfogalmazása szóban, írásban. 

Önálló munka segítséggel, kö-

zös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az írott szö-

veg megérté-

se, adatok ke-

resése, 

információk 

kiemelése. 

 

Törtek fogalmának tapaszta-

lati előkészítése. 

 

Törtek előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színe-

zéssel. Az 1 egész 2, 3, 4, 10 egyenlő részre osztásával 

kapott egyszerű egységtörtek értelmezése különféle 

mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület, 

szög); ilyen egységtörtek többszöröseinek előállítása, 

megnevezése, jelölése (a nevező betűkkel, a számláló 

számmal, pl. 2 harmad, 3 negyed).  

Csoportmunka, együtt-

működés vállalása, a tapaszta-

latok közös összegzése.  

 

 Szalagok, 

papírlapok, 

olló, színes-

rúd-készlet, 

poharak, 

edények. 

Törtekkel 

kapcsolatos 

oktató 

program. 

A negatív szám fogalmának 

kétféle típusú tapasztalati 

úton történő előkészítése. 

 

Negatív számok a mindennapi életben. Olyan helyzetek 

átélése, amikor egy mennyiséget a nagyságán kívül az 

irányával is kell jellemezni. Hőmérsékletmérés.  

A készpénz és az adósság szembeállítása; a vagyoni 

helyzet fogalmának értelmezése, megállapítása, össze-

hasonlítása. Egyenlő vagyoni helyzetek különféle előál-

lításai. 

Negatív számokkal való ismer-

kedés sokféle tapasztalatszer-

zéssel csoportmunkában, közös 

megbeszéléssel, otthoni tapasz-

talatgyűjtéssel. 

Környezetis-

meret: hőmér-

séklet és mé-

rése, Celsius-

skála (fagy-

pont alatti, 

fagypont fe-

letti hőmér-

Hőmérő, 

számegye-

nes, adós-

ság és 

készpénz 

kártyák. 
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séklet). 

Kulcsfogalmak fogalmak 
Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Háromjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, el-

lenőrzés. Római szám. A számjegyek alaki, helyi és valódi értéke. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei Órakeret 

16 – 18 

Előzetes tudás 

Adott szabály követésének ellenőrzése a kialakult sorozatban, táblázatban. 

Megkezdett sorozatok szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése. 

Adott számsorozat különbségsorozatának létrehozása, a növekedés, csökkenés megfigyelése. 

Nyilakkal összekapcsolt, valamint táblázatban adott számpárok közti kapcsolat felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai modellek készítése szöveges formában adott kapcsolatok leírására, ábrázolására (összetartozó adatok szemlélte-

tése tárgyi tevékenységgel, gráffal, táblázatba rendezéssel, sorozatalkotással, nyitott mondattal). 

Sorozatok szabályának felismerése, kiegészítése, létrehozása. 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, kapcsolatok a természetben, sorozatok, összefüggések a művészetben. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Összefüggések, kapcsolatok, 

viszonyok és kifejezésük kü-

lönféle módokon.  

 

 

Egyszerű kapcsolatok meg-

fordítása. 

Tárgyak, dolgok, adatok, mennyiségek, számok kapcso-

latának feltárása valóságos helyzetekben, szöveges fel-

adatokban, a kapcsolatok kifejezése elemek összekötés-

ével, táblázatba rendezésével, sorba rendezéssel. 

Különféleképpen kifejezett kapcsolatok megértése, ér-

telmezése, leolvasása.  

A kapcsolat „megfordítása”: a megcserélt pár kapcsola-

tának kifejezése szavakkal. 

Önálló és csoportmunka.  

 

 

 

 

Feladatok csoportmunkában, 

pármunkában, közös ellenőr-

zés. 

Környezetis-

meret: adatok 

és kapcsola-

tok gyűjtése 

az állat- és 

növényvilág-

ból (állatok 

és kölykeik, 

növények ré-

szei). 

Tárgyak, 

mérőeszkö-

zök 

Adott szabályú sorozat folyta-

tása. 

Adott utasítás követése. A fi-

gyelem és a memória fejlesz-

tése. A figyelem tartóssága. 

Sorozat szabályának fel-

ismerése, ellenőrzése. 

Tárgy- és számsorozatok készítése adott szabály szerint. 

Adott szabályú sorozatok néhány hiányzó vagy megadott 

sorszámú tagjának meghatározása, kiszámítása. Soroza-

tok folytatása szabálytartással. 

 

Néhány taggal elindított sorozat lehetséges képzési sza-

bályának keresése, a talált szabály ellenőrzése, a sorozat 

Adott szabályú sorozatok foly-

tatása – önálló munka.  

A szabály érvényességének el-

lenőrzése – közös munka.  

 

 

Saját gondolatok megfogal-

Vizuális kul-

túra: periodi-

citás felisme-

rése 

sordíszekben, 

népi motívu-

mokban. 

Logikai já-

ték, piros-

kék koron-

gok. 

 

Oktató-

program 
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Összefüggések keresése az 

egyszerű számsorozatok tag-

jai között. 

 

folytatása újabb tagok megadásával, a szabály kifejezése 

szavakkal.  

Adott szabályú számsorozatok menetének megfigyelése a 

különbségsorozatok felhasználásával (pl. a változás irá-

nya, gyorsasága). 

Számsorozat néhány tagjából különféle összefüggések fel-

ismerése, ehhez a különbségsorozat megfigyelése. A soro-

zat folytatása, kiegészítése, szabályának megfogalmazása 

többféleképpen (az egymást követő tagok közti összefüg-

géssel vagy a sorszám függvényében). 

mazása, mások gondolat-

menetének végighallgatása – 

csoportmunka. 

sorozat 

szabályá-

nak felis-

meréséhez, 

folytatásá-

hoz. 

 

Táblázatba rendezett adatok 

értelmezése. 

 

Tapasztalati adatok lejegyzé-

se, táblázatba rendezése.  

 

Oszlopdiagramok olvasása. 

Táblázatok adatainak értelmezése, hiányzó adat keresé-

se, táblázat kiegészítése. Adatok összehasonlítása, az 

adatokra jellemző tulajdonság felismerése. 

Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, a megfigyelt je-

lenség jellemzése a rendezett adatokkal.  

 

Oszlopdiagramról adatok leolvasása, értelmezése. 

A diagram és a táblázat adatainak azonosítása. 

Csoportmunka. Környezetis-

meret: adatok 

gyűjtése az 

állatvilágból 

(állati rekor-

dok). 

Testnevelés 

és sport: 

sporteredmé-

nyek, mint 

adatok. 

Számító-

gép, inter-

net 

Táblázat kiegészítése adott 

szabály alapján, a szabály tar-

tása. 

Táblázatban felismert össze-

függés megadása szavakkal, 

jelekkel. Nyíljelölés, nyitott 

mondatok. 

Összefüggés ellenőrzése. 

Táblázatok kiegészítése adott összefüggés szerint. Az 

összefüggés inverzének felismerése, megfogalmazása. 

 

Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti 

azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészítése, 

folytatása. Az összefüggés kifejezése szavakkal. Az általá-

nosítás alapozása: nyitott mondatokkal, nyíljelöléssel leírt 

összefüggések kiválasztása a táblázatba gyűjtött összes pár 

ellenőrzése után; szabályok formálásának kezdete (önálló 

megfogalmazás, ellenőrzés a párok behelyettesítésével). 

Kapcsolatok kifejezése általános összefüggésként nyíljelö-

léssel, nyitott mondattal. 

Egy-egy táblázathoz többféle szabály keresése. 

Összefüggések felismerése, az 

összefüggések kifejezése szó-

ban, egyszerűbb esetekben 

nyíl-jelöléssel, nyitott mondat-

tal – csoportmunka, segítség-

gel.  

 

A felismert szabály érvényes-

ségének ellenőrzése – közös 

munka. 

 Egy- és két-

bemenetű gé-

pek 
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Kulcsfogalmak fogalmak Táblázat, sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Geometria Órakeret 

28 – 31 

Előzetes tudás 

A test és a síkidom megkülönböztetése.  

A téglalap, négyzet, téglatest, kocka kifejezések helyes használata. 

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. Mérőeszközök használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

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 kör-

ző és a vonalzó használata. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Tan-

eszközök 

Alkotások a térben.  

Térlátás és alkotóképesség 

fejlesztése építéssel, testek 

előállításával.  

 

 

Testek geometriai tulajdonsá-

gai. 

Térbeli építések testekből, síklapokból. 

Testek építése szabadon és adott feltételek szerint. 

Adott feltételeknek megfelelő minél több alakzat előállí-

tása, megkülönböztetése; egyszerű esetekben az összes 

lehetséges alkotás keresése. 

 

Testek szétválogatása adott vagy választott tulajdonság 

szerint. 

Testek lapjainak, éleinek, csúcsainak számlálása, a lapok 

tulajdonságainak vizsgálata.  

2-3 feltételnek megfelelő 

térbeli alakzatok létrehozá-

sa saját fantáziájuk szerint 

– egyéni munka.  

Adott feltételek szerinti 

építkezés – csoportmunka. 

Annak eldöntése, hogy a 

létrehozott konstrukciók 

rendelkeznek-e a megadott 

feltételekkel – pármunka. 

Életvitel és 

gyakorlat: do-

bozokból búto-

rok építése. 

 

 

Színesrúd-

készlet, Di-

enes-

készlet, 

testmodel-

lek. 

Alkotások síkban. Formafel-

ismerés, azonosítás, megkü-

lönböztetés.  

A síkidomok néhány tulaj-

donságának kiemelése: olda-

lak, csúcsok száma, oldalak, 

szögek nagysága. 

Síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) la-

pokból, pálcákból (pl. szívószálból), és rajzolás szabad-

kézzel hálón, pontrácson, vonalzóval, sablonhasználattal, 

körzővel: szabadon, másolással, emlékezetből és szavak-

ban adott feltételek szerint.  

A feltételek ellenőrzése. 

Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása. Derékszög 

2-3 feltételnek megfelelő 

síkbeli alakzatok létrehozá-

sa saját fantáziájuk szerint 

– egyéni munka.  

Adott feltételeknek megfe-

lelő minél több alakzat elő-

állítása, megkülönbözteté-

Életvitel és 

gyakorlat: haj-

togatás. 

Sík- és tér-

mértani 

modellező-

készlet, 

szívószál, 

vonalzó, 

sablon, 
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keresése síkidomokon tépett papírlapból hajtogatott de-

rékszöggel. 

se; egyszerű esetekben az 

összes lehetséges alkotás 

keresése csoportos munká-

val. 

Annak eldöntése, hogy a 

létrehozott konstrukciók 

rendelkeznek-e a megadott 

feltételekkel – pármunka. 

körző, 

papírlapok, 

hajtogatott 

derékszög. 

Az egybevágóság szemlé-

letes és alkotó előkészítése. 

Alakzatokban azonosságok és 

különbözőségek keresése 

(ugyanolyan, ugyanakkora, 

ugyanannyi lapja van, ugyan-

akkorák a szögei). 

Az egybevágóság szemlé-

letes fogalma az alak és a 

nagyság összehasonlításával. 

Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a sík-

beli ritmus (szimmetriák) követése; „parkettázás” kira-

kással, sablonnal, lyukas táblán, hálóra rajzolással. 

Előállított és gyűjtött testek, síkidomok szétválogatása 

különféle geometriai tulajdonságok, kapcsolatok (pl. egy-

bevágóság, tükrösség) szerint. Adott térbeli és síkbeli 

alakzatok jellemző tulajdonságainak felismerése: (egybe-

vágóság, összképük alapján való megkülönböztetése kü-

lönféle elforgatott helyzetükben is; néhány egyszerű, 

megnevezhető tulajdonságuk, pl. az alakjukra, oldalmére-

tekre, szögek nagyságára vonatkozó megfigyelések) alap-

ján. 

Csoportmunka, közös meg-

beszélés. 

Környezetisme-

ret: szimmetria 

a természetben 

Vizuális kultú-

ra: szimmetria 

a műalkotások-

ban. 

Testek, sík-

és térmér-

tani model-

lező-

készlet, 

lyukas táb-

la, sablon. 

Geometriai 

dinamikus 

szerkesztő-

program 

használata 

interaktív 

táblán. 

Téglatest, kocka, gömb felis-

merése, jellemzői. 

 

Gyűjtött testek közül a téglatestek kiválogatása. 

A téglatest tulajdonságainak vizsgálata. Lapok, élek, csú-

csok számlálása, a lapok tulajdonságainak vizsgálata. Az 

élek párhuzamossága, merőlegessége. Egy csúcsból indu-

ló élek száma. 

A kocka lapjainak vizsgálata. Az élek hosszának összeha-

sonlítása. Annak tudatosítása, hogy a kocka is téglatest. 

A gömb alakú és a szögletes testek összehasonlítása. A 

test gömbölyűségének és szögletességének érzékelése ta-

pintással, valamint az elgurított test által tapasztalható zö-

rej megfigyelésével. 

 

Válogatás – csoportmunka. 

A testek tulajdonságainak 

vizsgálata – önálló munka, 

közös megbeszéléssel. 

Életvitel és 

gyakorlat: do-

bókocka, tégla-

test alakú do-

boz készítése. 

Környezetisme-

ret: gömb alakú 

gyümölcsök. 

Testnevelés és 

sport: labdák. 

Szögletes 

testek, do-

bozok, 

gömb alakú 

testek 
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Háromszög, négyzet és tégla-

lap felismerése. 

 

 

A téglalap és négyzet tulaj-

donságai: csúcsok száma, ol-

dalak száma, szögek nagysá-

ga. 

Síkidomok szétválogatása a csúcsok, oldalak száma sze-

rint. 

Háromszögek, négyszögek előállítása rajzolással szaba-

don.  

A téglalap tulajdonságainak vizsgálata, oldalainak, csú-

csainak számlálása, az oldalak párhuzamossága. Téglalap 

azonosítása különféle helyzetben; összehajtása, szögeinek 

összemérése, derékszögek száma. A négyzet oldalainak 

összemérése. 

Annak tudatosítása, hogy a négyzet is téglalap. 

Síkidomok válogatása – 

csoportmunka. 

Síkidomok vizsgálata – ön-

álló munka, közös megbe-

széléssel. 

Vizuális kultú-

ra: mozaikkép 

alkotása előre 

elkészített há-

romszögek, 

négyszögek 

felhasználásá-

val. 

Síkidomok 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

Ábrákon, rajzokon körvonalak felismerése. 

A körző használata (játékos formák készítése). 

Körök rajzolásával minták készítése. 

Önálló munka. Ének-zene: kör-

játékok. 

Vizuális kultú-

ra: a kör művé-

szeti alkotások-

ban.  

Körző  

Tájékozódás a térben. 

Útvonalak követése, jelölése 

(kézmozdulattal, nyíllal, kép-

pel).  

Mozgássor megismétlése, 

mozgási memória fejlesztése. 

 

Útvonalak bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatással 

és szóban leírt útvonal követésével, bejárt útvonal elmon-

dásával, lerajzolásával, a megfigyelt objektumok megje-

lölésével. 

Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és tá-

volság megadásával való tájékozódás udvaron, erdőben; 

utca, házszám és emelet alapján a lakóhelyen. A tanulók 

környezetében megjelölt útvonalak és az azokról készített 

egyszerű térképek összekapcsolása; a bejárt útvonalon 

készített fotók kiválasztása. 

Irányra, állásra és távolságra vonatkozó utasítások köve-

tése, a mozgássor megismétlése emlékezetből. 

Közös séta, csoportmunka. 

 

 

 

Feladatok kitűzött helyek, 

célpontok elérésére moz-

gással, utasítások alapján – 

pármunka, csoportmunka. 

Környezetisme-

ret: tájékozódás 

közvetlen kör-

nyezetünkben.  

Térbeli tá-

jékozódási 

képességet 

fejlesztő, 

egyszerű 

rajzoló-

programok 

bemutatása. 

A tapasztalatok bővítése az 

egybevágóságról és a külön-

féle szimmetriákról.  

A téglalap, négyzet és kör 

tengelyes tükrössége; az ilyen 

síkidomokkal kirakott minták 

Síkban sor- és síkminták, parkettaminták kirakása, rajzo-

lása. Ilyen minták vizsgálata, ellenőrzése, melyik hogyan 

készülhetett. 

Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata tükörrel, össze-

hajtással, átfordítással. Tükrösség ellenőrzése összehaj-

tással. Tükörtengely keresése.  

Pármunka, csoportmunka. Környezetisme-

ret: szimmetria 

a természetben 

Vizuális kultú-

ra: szimmetria 

a műalkotások-

Tükör. 

Geometriai 

dinamikus 

szerkesztő-

program 

használata 
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tükrössége. Tengelyesen tükrös alakzatok létrehozása kirakással, ösz-

szehajtott papírlapból való tépéssel, nyírással.  

Megfigyelések kifejezése válogatással, megfogalmazás-

sal. 

ban. interaktív 

táblán. 

Mennyiségek összehasonlítá-

sa, összemérése. 

Becslés, mérések alkalmi 

egységekkel. 

 

 

 

Mérés szabvány egységekkel: 

m, dm, cm, mm, l, dl, cl, kg, 

dkg, g.  

A km és a hl elképzeltetése. 

Összehasonlítások, összemérések (közvetlenül és közvetí-

tő eszköz használatával) végzése a valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők felismerése (méret, tömeg), érzé-

kelése, a különbségek észrevétele. Például: behunyt 

szemmel egy adott tárgynál nagyobbat ki tudunk válasz-

tani, de adott színű tárgy kiválasztásához szerencse kell! 

Gyakorlati mérések, a mérési tapasztalatok felhasználása 

egyszerű számításokban és szöveges feladatokban. A 

pontatlanság mértékének kifejezése gyakorlati mérések-

ben a „körülbelül” szó tudatos használatával. 

Mérések végzése párban és 

önállóan.  

 

 

 

 

 

Feladatok a mérésre, szö-

veges feladatok – csoport-

munka, egyéni munka. 

Környezetisme-

ret: gyakorlati 

mérések közvet-

len környeze-

tünkben (tömeg-

, hosszúság-

mérés). 

Csomagoló-

anyagok, dobo-

zok tömege. 

Tárgyak, 

mérőeszkö-

zök 

Geometriai mennyiségek ösz-

szehasonlítása, összemérése, 

becslése, mérése. 

Hosszúság; a téglalap és a 

négyzet kerületének mérése.  

Hosszúságok, alakzatok körméretének, területének össze-

hasonlítása, összemérése (közvetítő eszköz használatá-

val), meg- és kimérése alkalmi egységekkel.  

Hosszúság mérése (kerület is) alkalmilag választott és 

szabványos egységekkel; hosszúságmérés adott pontos-

sággal.  

Csoportmunka. 

 

 

Páros munka. 

Környezetisme-

ret: kerület mé-

rése a közvetlen 

környezetünk-

ben (szoba, 

kert) 

Síkidomok, 

zsineg, mé-

rőszalag 

Területek összemérése, terü-

letmérés lefedésekkel. 

Téglalap (köztük négyzet is) 

területének mérése különféle 

egységekkel, területlefedés-

sel. 

 

A téglalap (köztük négyzet) területének mérése lefedés-

sel, háló használatával. Annak tapasztalása, hogy a so-

ronként, valamint az oszloponként elhelyezett mértékegy-

ségek száma egyenlő. 

 

Mérések végzése párban és 

önállóan. 

Környezetisme-

ret: tapasztalat-

gyűjtés a min-

dennapi életből: 

szőnyegezés, 

burkolás a la-

kásban, kert-

ben. 

Különböző 

méretű tég-

lalapok, 

téglalap 

alakú mér-

tékegysé-

gek, hálók 

A szög mint az elfordulás 

nagyságát jellemző mennyi-

ség 

Elfordulások jobbra, balra; az elfordulás nagyságának jel-

lemzése, a jobbra át, balra át, hátra arc és teljes körbefor-

dulás fordulatokkal való összehasonlítás. 

 

Páros munka. Testnevelés és 

sport: jobbra át, 

balra át, hátra 

arc 

Hajtogatott 

derékszög 

Papírlegye-

ző 

Tájékozódás az időben. A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan változó fogalmak, Mérések végzése párban és Testnevelés és Analóg és 
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Időpont és időtartam megkü-

lönböztetése.  

 

Az idő mérése. 

pl. előtte, utána, korábban, később megértése, használata. 

A családban történtek elhelyezése az időben. 

Időpont és időtartam tapasztalati úton történő megkülön-

böztetése.  

Időpontok leolvasása analóg és digitális óráról. 

Időpontok beállítása analóg órán. 

Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hang-

gal, szabványos egységgel (perc). 

önállóan.  

 

sport: időre fu-

tás. 

Környezetisme-

ret; életvitel és 

gyakorlat: napi-

rend, ünnepek, 

események is-

métlődése. 

digitális 

óra, ho-

mokóra, 

metronóm. 

Mérés az egységek többszö-

röseivel. 

A mérőszámnak a választott 

egységtől való függése.  

 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos mér-

tékegységek között (elsősor-

ban hosszúság- és űrtarta-

lommérésben). 

Mérés közben kapcsolatok felismerése a mértékegység és 

mérőszám között (alkalmi és szabvány mértékegységek 

esetén is). 

A mértékegység és mérőszám közti összefüggés megfi-

gyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések a családban. A mérési 

eredmények megadása más, szomszédos mértékegység-

gel. 

A mértékegységek használata és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

Mérések végzése – cso-

portmunka, közös megbe-

szélés. 

A mérési eredmények táb-

lázatba gyűjtése; a jellemző 

összefüggés (arány) megfi-

gyelése, kifejezése szavak-

kal. 

Következtetések; ellenőr-

zés. 

Életvitel és 

gyakorlat: elké-

szíthető mun-

kadarabok meg-

tervezése mérés 

és modellezés 

segítségével; 

háztartás gya-

korlati mérései. 

Tárgyak, 

síkidomok, 

mérőeszkö-

zök 

Kulcsfogalmak fogalmak 

Alakzatok, téglatest, kocka, gömb, háromszög, téglalap, négyzet, kör, tükrös alakzat, szög, kerület, terület, időpont, 

időtartam, mértékegység, kilométer, méter, deciméter, centiméter, milliméter, derékszög, hektoliter, liter, deciliter, 

centiliter, óra, perc. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Statisztika, valószínűség Órakeret 

8 – 9 

Előzetes tudás 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése, ábrázolása és olvasása. Olvasás rögzített adatokról. Tapasztalatok gyűjtése a vélet-

len és a biztos eseményről játékok során. Egyszerű kísérlet lehetséges eseményeinek számbavétele, a kísérlet során bekövet-

kezett események jegyzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

A véletlen és a determinisztikus esemény megkülönböztetése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 
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Statisztika. 

Adatok megfigyelése, gyűjté-

se, lejegyzése, rendezése, áb-

rázolása és olvasása. 

 

Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba. Grafi-

konkészítés. Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafi-

konról: egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb ki-

választása, az összes adatot együtt jellemző adatok keresése; a 

középső adat kiválasztása. Kiemelkedő (rekord) adatok gyűj-

tése. 

Adatok rendszerezése, 

értelmezése – csoport-

munka. 

Grafikon készítése közö-

sen. 

Testnevelés 

és sport: 

sporteredmé-

nyek értelme-

zése, rende-

zése 

Dobókoc-

ka, piros-

kék korong, 

számítógép, 

internet 

A biztos, a lehetséges és a le-

hetetlen események értelme-

zése. 

 

Próbálgatások, sejtések, indoklások, tippelések, tárgyi tevé-

kenységek (pl. 10 piros-kék korongot feldobunk. Egy játék-

táblán a piros korongok száma a jobbra, a kék korongok szá-

ma a balra haladást mutatja. Hány lépésre érkezünk a 

kiindulási ponttól?)  

A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése.  

A biztos és véletlen megkülönböztetése. 

Önálló tippelés, a kísérlet 

csoportmunka. 

 Korongok, 

játéktábla 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Tapasztalatok gyűjtése a kü-

lönböző eséllyel bekövetkező 

eseményekről. 

Sejtések. 

Tapasztalatok gyűjtése a különböző eséllyel bekövetkező 

eseményekről játékok során, esélylatolgatás. 

Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van; stra-

tégiák alakítása, kipróbálása, módosítása. 

Adott kísérlet lehetséges eseményeinek számbavétele, a kísér-

let során bekövetkezett események jegyzése, adott események 

gyakorisági diagramjának készítése. 

Adott kísérlet eseményeinek sorba állítása bekövetkezésük 

esélye szerint. A sejtések ellenőrzése kísérlettel. 

Gyakorisággal, valószínűséggel kapcsolatos sejtések megfo-

galmazása. Megfigyelések, kísérletek jegyzése, tervezés a sej-

tések ellenőrzésére. 

A kísérleti adatok rendezése, szemléletes rögzítése. 

Csoportmunka. 

Sejtések összevetése a 

megfigyelt és a kísérlet-

ben gyűjtött adatok gya-

koriságával – közös 

munka. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

a kifejező-

készség alakí-

tása 

Dobókoc-

kák, koron-

gok, érmék, 

golyók, 

kártyák, 

pörgettyűk 

Kulcsfogalmak fogalmak 
Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

Oszlopdiagram.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a harmadik 

évfolyam végén 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

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

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 
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– Az összes eset megtalálása néhány elem sorba rendezése esetén (próbálgatással). 

 

Számtan, számelmélet, algebra 

– Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 1000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatás-

sal, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egyjegyű számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitá-

sának vizsgálata. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei  

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése. 

– Hiányzó elemek pótlása sorozatokban, táblázatokban. 

 

Geometria 

– A szabvány mértékegységek: mm, km, cl, hl, g, perc. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest felismerése. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerületének mérése. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 
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Statisztika, valószínűség  

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.  

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

– Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Témakörök 
Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok folyamatos és  8 óra 

Számtan, számelmélet, algebra 74 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei 16 

Geometria 30 

Statisztika, valószínűség 8 

Ismétlés 8 

Összesen: 144 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Órakeret 

folyamatos 

+ 8 – 9 

Előzetes tudás 

Adott elemek szétválogatása kétfelé adott szempont szerint; a részek meghatározása az elemek közös tulajdonságával. 

Halmazok összehasonlítása. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése szempontkövetéssel, próbálgatással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

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

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.  

Döntés, kritikai gondolkodás, szabálykövetés, problémamegoldás, rendszerezés. 

Ismeretek/ fejlesztési Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, Kapcs. Tan-
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követelmények módszerek, munka- és 

szervezési formák 

pontok eszközök 

Osztályozás, konkrét elemek 

elhelyezése halmazokba.  

 

 

 

Halmazba tartozó elemek kö-

zös tulajdonságainak felisme-

rése, megnevezése.  

 

 

 

Elemek (tárgyak, tárgyképek, számok, síkidomok, fo-

galmakat képviselő modellek, jelek; megfigyelésben, 

mérésben, számlálásban, számolásban gyűjtött adatok) 

osztályozása saját vagy adott szempont szerint; felismert 

szempont követése. 

 

A diagramban elhelyezett elemek közös, meghatározó 

tulajdonságaikkal való jellemzése. Tevékenységhez 

kapcsolt állítások alkotása, állítások igazságának meg-

ítélése. 

Az elemek elhelyezéséhez kapcsolódó szóhasználat 

gyakorlása: „mindegyik”, „egyik sem”, „van köztük 

olyan”, „nem mind”; a logikai „nem” értő, tudatos hasz-

nálata. 

Csoportmunka, közös megbe-

széléssel. 

 

 

 

 

Önálló munka, differenciált 

feladat-megjelöléssel. 

Csoportmunka feladat-

megosztással. 

Csoportok közötti játékos te-

vékenységek. 

Környezetis-

meret: élőlé-

nyek váloga-

tása megadott 

szempontok 

szerint. 

Tárgyak, 

képek, sík-

idomok, 

szám- és 

jelkártyák, 

logikai já-

ték,  

tantárgyi 

fejlesztő-

program. 

Halmazok kölcsönös helyze-

tei; fogalmak alá- és föléren-

deltsége; mellérendeltség. 

Összehasonlítás, következte-

tés, absztrahálás. 

Az általánosítás kezdetei. 

Különféle viszonyban levő tulajdonságoknak (egyszerű 

alá-, fölérendelt, illetve mellérendelt fogalmaknak) meg-

felelő halmazábrák értelmezése, bennük elemek elhe-

lyezése, ilyen ábrák keresése, készítése.  

Megállapítások két tulajdonság viszonyával kapcsolato-

san a kialakult ábra alapján (pl. mindegyik 4-gyel oszt-

ható szám páros; minden négyzet téglalap). 

Csoportmunka, közös megbe-

széléssel. 

 

 Színes sza-

lagok, átlát-

szó színes 

fóliák 

Elemek elhelyezése halma-

zábrán egyszerre két szem-

pont szerint. 

Elemekhez és címkékhez di-

agram készítése. 

A logikai „és” és a logikai 

„vagy”. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, kölcsönhatása. 

Elemek elhelyezése adott diagramban. A kétszer kétfelé 

válogatás szigorú szabályának követése.  

 

Diagram készítése, elkészült diagram részeinek jellem-

zése halmazra vonatkozó állítással és a benne levő ele-

mek közös, meghatározó tulajdonságával.  

A logikai „és” használata állítások megfogalmazásában; 

a logikai „vagy” értelmezése. 

Adott alaphalmaz elemeinek 

elhelyezése halmazábrákon – 

önállóan.  

Diagram készítése, elkészült 

diagram részeinek jellemzése – 

csoportmunkában. 

A logikai „és” és a logikai 

(megengedő) „vagy” használa-

tának gyakorlása közös mun-

kában. 

Környezetis-

meret: élőlé-

nyek kétszer 

kétfelé válo-

gatása meg-

adott szem-

pontok 

szerint. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szavak két-

Tárgyak, 

képek, 

alakzatok, 

szám- és 

szókártyák, 

logikai já-

ték; 

színes sza-

lagok, átlát-

szó színes 

fóliák; 
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szer kétfelé 

válogatása   

tantárgyi 

fejlesztő-

program. 

Állítások alkotása, igazságuk 

megítélése.  

 

Összességekre, párokra vo-

natkozó állítások. Igazolás és 

cáfolás  

Köznapi, más tárgyak ismeretanyagára vonatkozó és 

matematikai állítások készítése szóban, írásban. Igaz-

ságértékük megítélése. 

Párok, összességek jellemzése; „mindegyik...”, „van 

köztük...”, „egyik sem...” „nincs köztük olyan...” típusú 

állítások konkrét kis elemszámú összességekre vonatko-

zóan;  példák, ellenpéldák felmutatása 

   

Nyitott mondat megoldása 

véges alaphalmazon.  

Annak tapasztalása, hogy az 

alaphalmaz változásával vál-

tozhat a megoldás. 

 

Nyitott mondatok lezárása elemek, elempárok behelyet-

tesítésével, s az így kapott állítások igazságának megíté-

lése.  

Az összes igazzá tevő elem megkeresése különböző, de 

véges alaphalmazokon.  

 

Közös és páros munka. 

Játékok. 

Környezetis-

meret,  Ma-

gyar nyelv és 

irodalom: 

ismeretek al-

kalmazása 

Színes ru-

dak 

Szó és 

számkár-

tyák 

Sorba rendezés egy és egy-

szerre két szempont szerint.  

 

Szemponttartás, szempontvál-

tás. 

Rendszeralkotás. 

Adott és a gyerekek által előállított elemek különféle el-

rendezései, a rendszer kiegészítésére szolgáló újabb 

elemek létrehozása, keresése, tulajdonságainak megne-

vezése. Átrendezés új szempont szerint; szempontváltás 

(pl. betűrendben felsorolt verscímek átrendezése a szer-

zők nevének betűrendje szerint).  

Kétszempontú rendezések; táblázat és fadiagram hasz-

nálata (modellek közti átjárás).  

A szempontok sorrendjének cseréje után új rend kialakí-

tása (pl. nagyság szerint sorba rendezett számok átren-

dezése az első számjegyek nagysága szerint, és ezen be-

lül a számjegyek száma szerint). 

Adott elemek egy- és kétszem-

pontú sorba rendezése – önálló 

munka. 

Új szempontok találása elemek 

rendezéséhez – csoportmunka. 

Rendszerépítésben a táblázatok 

és a fadiagramok önálló hasz-

nálata. 

Kialakított rendszerek kiegé-

szítése további elemek elhelye-

zésével – csoportmunka. 

Környezetis-

meret,  Ma-

gyar nyelv és 

irodalom: 

ismeretek 

rendszerezé-

se,  lexikon-

használat 

Tárgyak, 

képek, 

alakzatok, 

szám- és 

szókártyák, 

logikai já-

ték; 

tantárgyi 

fejlesztő-

program. 

Kombinatorikus alkotások. 

Néhány elem sorba rendezé-

sei.  

Adott feltételnek megfelelő 

összes alkotás létrehozása, el-

rendezése. Rendszeralkotás.  

Elemek sorba rendezései; 3–5 (köztük 2, 3 egyforma) 

elem esetén az összes lehetőség megkeresése. Az előál-

lított objektumok elrendezése; hiányzó lehetőségek ke-

resése. 

 

Egy-egy feltétel megváltoztatása során a lehetőségek 

Az adott feltételnek megfelelő 

konstrukciók létrehozása – 

pármunka. A létrehozott objek-

tumok elrendezése valamilyen 

rend szerint. 

A rendszer kiegészítése a hi-

Magyar nyelv 

és irodalom: 

betűkből sza-

vak, szavak-

ból mondatok 

alkotása  

Tárgyak, 

képek, be-

tű-, szó- és 

szám-

kártyák 
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A feltétel változásával a lehe-

tőségek számának együttvál-

tozása.  

Konkretizálás képességének 

fejlesztése. 

változásának figyelése. A lehetőségek számaiból soro-

zat, táblázat készítése, értelmezése; okkeresés. 

A megsejtett összefüggés ellenőrzése konkrét elemek 

felhasználásával. 

ányzó lehetőségek megkeresé-

sével – pármunka. 

Ének-zene: 

dallammotí-

vumok sorba 

rendezése. 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, válogatás, sorba rendezés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Számtan, számelmélet, algebra Órakeret 

74 – 81 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték. 

Egy-egy szám sokféle alakja. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Római számok írása, olvasása. 

Két szám nagyság szerinti összehasonlítása. Számok helye a számegyenesen. 

Számok növekvő és csökkenő rendben való sorba rendezése; a számok egyes, tízes, százas szomszédjai. 

Adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz a megfelelő művelet kapcsolása. 

Fejszámolás a 100-as számkörben (összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás) és az analóg szá-

mításokban az ezres számkörben. 

Írásbeli összeadás, kivonás ezres számkörben, szorzás egyjegyű szorzóval. 

A hallott, olvasott szöveg értése, különféle modellekben való felhasználása, a jelölések, az adatok és kapcsolatuk ábrázolása, 

leírása számokkal, nyitott mondattal. 

A legegyszerűbb egységtörtek és többszöröseinek különféle mennyiségekkel, többféle egységválasztással való megjelenítése. 

A negatív számok kétféle tapasztalati megközelítése (hőmérséklet, adósság). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 10 000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értéké-

nek biztos ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy 

alapművelet körében. A szorzótábla biztos ismerete. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és 

becslés eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. Igény kialakítása a ma-

tematika értékeinek és eredményeinek megismerésére.  

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Természetes szám fogalmá-

nak kialakítása 10 000-ig. 

Halmazok, mennyiségek becslésszerű összehasonlítása, 

becslése. Pontos és közelítő meg- és leszámlálás valahá-

Önálló munka, csoportmunka, 

közös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Termések, 

apró tár-
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Pontos szám, közelítő szám 

számláláshoz, méréshez, érté-

kekhez kapcsolódóan. 

nyasával; gyakorlati meg- és kimérés különféle egysé-

gekkel, az egység többszöröseivel. 

Mérések adott pontossággal; a mérés pontosságának ki-

fejezése. 

A pénz használatának gyakorlása: adott összeg kifizeté-

se különféle módokon. 

 

 

Szerepjáték a pénz használatá-

ra. 

számok he-

lyesírása. 

gyak; 

mérőeszkö-

zök; 

játékpénz 

Számok írása, olvasása 

10 000-ig. 

Számrendszeres gondolkodás; 

helyiérték-rendszer. 

 

 

Római számok írása, olvasá-

sa.  

 

Számmemória fejlesztése. 

 

Csoportosítások, váltások különféle alapszám szerint; a 

tízes számrendszer szerinti váltások; „súlysorozat”, pénz 

és más megállapodáson épülő szimbólumok használata.  

A helyiértékes írásmód tudatos építése, kiterjeszthetőség 

nagyobb számokra. 

A római számírás (-olvasás) gyakorlása.  

A római számok rövid történetének megismerése. 

 

Számmemória fejlesztése barkochba játékkal. 

Különféle váltások végzése 

csoportmunkában. 

 

 

 

 

Projekt munka. 

 

Játék. 

Környezetis-

meret: a la-

kóhely törté-

nete. 

Dienes- 

készletek, 

abakusz, 

szorobán, 

játékpénz, 

számjegy-

kártyák.  

Irányított 

keresés ró-

mai szá-

mokról, 

használa-

tukról. 

Számok sokféle neve; egy-

egy alak alkalmas megválasz-

tása. Az egyenlőség szimmet-

riája. 

Egy-egy szám sokféle (összeg, különbség, szorzat, há-

nyados és összetettebb) alakjának létrehozása az érzé-

kelt valóságnak vagy az elképzelésnek megfelelően. 

Összehasonlításhoz, számításhoz, érveléshez megfelelő 

számalak keresése, választása. 

Egyéni munka, közös megbe-

szélés. 

 

  

Számok nagyságával kapcso-

latos ismeretek kiterjesztése a 

tízezres számkör számaira. 

Természetes számok nagyság 

szerinti össze-hasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése. 

Számok helye, közelítő helye 

a számegyenesen, számszom-

szédok, kerekítés. 

 

Számok összehasonlítása (melyik nagyobb, kisebb; 

mennyivel, hányszor akkora, hányada, körülbelül hány-

szor akkora, körülbelül hányada), sorba rendezésük.  

 

Helyük, közelítő helyük az egyesével, tízesével, húsza-

sával, százasával, ezresével beosztott és a beosztás nél-

küli számegyenesen.  

Szomszédjaik, tízes, százas, ezres szomszédjaik; kerekí-

tett értékek (ezresekre, százasokra, tízesekre kerekített 

érték); kapcsolat az adott pontosságú mérésekkel. 

Számok nagyság szerint nö-

vekvő és csökkenő sorrendbe 

állítása – egyéni munka. 

 

 

Tájékozódás a számegyenesen, 

számtáblázatokon – pármunka. 

Számok egyes, tízes, százas és 

ezres szomszédjainak megadá-

sa, kerekítése tízesekre, száza-

 Tájékozó-

dás a szám-

egyenesen 

számítógé-

pes, inter-

aktív táblá-

hoz 

kapcsolódó 

oktatóprog-

ramok al-
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Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása he-

lyi érték szerint. 

Olyan számok gyűjtése, amelyeknek ugyanaz a száza-

sokra/tízesekre kerekített értékük. 

A számjegyek valódi értékének változása a számjegyek 

cseréjével. 

sokra, ezresekre – egyéni mun-

ka. 

 

Páros munka. 

kalmazásá-

val. 

Számok további tulajdonságai 

és kapcsolatai. Formai jegyek 

(pl. a párosság, 5-tel osztható-

ság felismerése a szám alak-

jából). 

Nagyobb számok jellemzése, összehasonlítása, szétvá-

logatása korábban megismert és újabb tulajdonságok 

szerint (pl. adott számmal való oszthatóság, jegyek szá-

ma, a szám nagysága adott számhoz képest, ezresekre, 

százasokra, tízesekre kerekített értéke, az 1000-től, 10  

000-től való távolsága, közelítő távolsága). 

Számok jellemzése, osztályozása számkapcsolatok sze-

rint (pl. osztója, többszöröse, összegük, különbségük 

adott szám, szorzatuk, hányadosuk adott szám, az egyik 

legfeljebb 10-zel nagyobb a másiknál). 

A megismert számtulajdonsá-

gokkal, számkapcsolatokkal 

számok jellemezése – cso-

portmunka.  

Számok válogatása tulajdon-

sággal, számkapcsolattal meg-

fogalmazott feltételeknek meg-

felelően – pármunka. 

 Számkár-

tyák, színes 

fóliák, 

számtáblá-

zatok. 

Műveletek 10 000-es szám-

körben.  

A műveletek fogalma. 

Értelmezés közelítő számok-

kal is. 

Az összeadás és a kivonás; 

a szorzás és az osztás kapcso-

lata. 

A műveleti sorrend; zárójel-

használat. 

Megismert szabályok alkal-

mazása, a szabályokra való 

emlékezés. 

Feladat-megoldási sebesség 

növelése. 

Az összeadás és kivonás értelmezéseinek felújítása, mé-

lyítése szöveges feladatokkal, szituációkkal, pontos és 

közelítő számokkal. A szorzás, osztás értelmezéseinek 

felújítása szöveges feladatokkal, szituációkkal. 

 

Több művelet összekapcsolása. 

 

 

Tapasztalatszerzés a műveleti sorrend megváltoztatásá-

ról, eredményváltoztató hatásáról.  

Összetett számfeladatok értelmezése, a zárójel használa-

ta és elhagyására vonatkozó megállapodás megismerése, 

gyakorlása. 

Feladatok a műveletekre – 

csoportmunka, egyéni munka, 

közös megbeszélés. 

 

 

 

 

 

Bontott alakú számok rendezé-

se – csoportmunka. 

 Oktató-

program 

alkalmazá-

sa a műve-

leti sorrend 

gyakorlásá-

ra. 

 

Számkár-

tyák. 

Műveleti tulajdonságok, kap-

csolatok kiterjesztése na-

gyobb számokra; egyszerű 

esetekben általánosítással. 

Az összeadás, kivonás tulajdonságainak tudatosítása és 

felhasználása konkrét esetekben (mitől hogyan változik 

az összeg, a különbség, mikor marad változatlan; a ta-

gok felcserélhetősége, csoportosíthatósága, növelés és 

Feladatok a műveleti tulajdon-

ságok használatára – egyéni 

munka, általánosítás közös 

megbeszéléssel. 
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csökkentés összeggel, különbséggel). 

A szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának erősítése 

konkrét szituációkkal számolásokban, ellenőrzéssel.  

A szorzat, hányados változásai; a tényezők felcserélhe-

tősége, csoportosíthatósága; a disztributivitás és alkal-

mazása a szorzótáblák gyakorlásában, kiterjesztésében; 

számításokban, ellenőrzésben.  

 

 

 

 

Feladatok csoportmunkában, 

közös megbeszélés. 

Számolási eljárások; számo-

lási készségek.  

Fejszámolás: összeadás, ki-

vonás 00-ra végződő négyje-

gyűekkel (analógiákra tá-

maszkodva). 

A 20-as számkör összeadásai, kivonásai; műveletek 

végzése kerek tízesekkel, kerek százasokkal, kerek ezre-

sekkel; 00-ra, 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok 

összeadása kerek ezresekkel; megfelelő kivonások vég-

zése; pótlások 100-ra, 1000-re, 10 000-re több lépéssel; 

00-ra végződő négyjegyű és kerek háromjegyű számok 

összeadása, a megfelelő kivonások végzése; 00-ra vég-

ződő négyjegyűek összeadása, elvétele különféle eljárá-

sokkal. 

Számolás egyéni munkában. Magyar nyelv 

és irodalom: 

kérdések, 

problémák, 

válaszok he-

lyes megfo-

galmazása. 

 

Összeg, különbség becslése. Összeg, különbség becslése a számok kerekítésével: 

 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok összegének 

becslése; 

 közelítés a tagok ezresekre kerekítésével; a „hiba” 

nagyságának megfigyelése; 

 a becslés finomítása a tagok százasokra kerekítésé-

vel; 

 a becslés finomítása az egyik tag ezresekre kerekíté-

sével és a másik tag hasonló mértékű, ellentétes irá-

nyú változtatásával; 

 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok különbség-

ének becslése; 

 közelítés a kisebbítendő és a kivonandó ezresekre 

kerekítésével, a „hiba” nagyságának megfigyelése; 

 a becslés finomítása a kisebbítendő és kivonandó 

százasokra kerekítésével; 

 a becslés finomítása a kivonandó ezresekre kerekíté-

Feladatok becslésre – egyéni 

munka, pármunka. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

jelek szerepe, 

használata. 

Zsebszámo-

lógép. 
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sével, és a kisebbítendő hasonló mértékű és egyező 

irányú változtatásával. 

Szorzás, osztás a kisegyszer-

egynek megfelelő esetekben 

analógiák megértése és a mű-

veleti monotonitás alapján. 

Szorzás, osztás fejszámolással. 

A szorzótáblák gyakorlása: 

 kerek tízesek, százasok, ezresek szorzása egyjegyű-

vel;  

 egyjegyűek és teljes kétjegyűek szorzása 10-zel, 

100-zal, 1000-rel és a megfelelő osztások; 

 egyjegyűek szorzása kerek tízesekkel, kerek száza-

sokkal, kerek ezresekkel; és a megfelelő osztások; 

 egyjegyűek és teljes kétjegyűek szorzása kis kétje-

gyű számokkal (a szorzó összegre vagy különbségre 

bontásával). 

Számolások egyéni munkában, 

közös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

kérdések, 

problémák, 

válaszok he-

lyes megfo-

galmazása. 

 

Szorzat, hányados becslése. A szorzat és a hányados becslése, (a nagyobb tényező 

kerekítése); kétoldalú közelítése (a kisebb tényező he-

lyettesítése tízes szomszédjaival; az osztandó és az osztó 

kerekítései). 

Számolások egyéni munkában, 

közös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

jelek szerepe, 

használata. 

 

Maradékos osztás. 

 

 

Maradékos osztások egyjegyű osztóval a 100-as szám-

körben és kerek tízes, kerek százas osztóval az 1000-es, 

10 000-es számkörben; számok szétválogatása adott 

számmal való osztás maradékai szerint. 

Számolások egyéni munká-

ban, közös megbeszélés. 

 Felcsavart 

számegye-

nes, játék-

órák 

Írásbeli műveletvégzés. 

Összeadás és kivonás. 

Egyjegyűvel való szorzás. 

A számrendszeres gondolkodás továbbépítése; az írásbe-

li műveleti eljárások alapozása. 

Az írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás 

kiterjesztése nagyobb számok körére, gyakorlása. Ellen-

őrzés a becsült eredménnyel való összevetéssel és más 

módokon. 

Feladatok az írásbeli össze-

adás, kivonás, egyjegyűvel va-

ló szorzásra – csoportos mun-

ka. 

 Zsebszámo-

lógép  

Kétjegyűvel való szorzás. 

Egyjegyűvel való osztás. 

Kétjegyűvel való osztás. 

A kétjegyű szorzóval való írásbeli szorzás eljárásának 

megismerése (szorzás 10-zel, kerek tízessel, teljes kétje-

gyűvel két lépésben), az eljárás begyakorlása. Többféle 

ellenőrzési mód megismerése. 

Az egyjegyűvel való írásbeli osztás eljárásának megis-

merése, gyakorlása; ellenőrzés szorzással; maradékos 

osztás esetén szorzással és a maradék szorzathoz való 

Feladatok csoportmunkában, 

segítséggel, közös megbeszé-

lés. 

 Zsebszámo-

lógép, ma-

te-matikai 

fejlesztő-

program 

használata. 
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hozzáadásával. 

A kétjegyűvel való írásbeli osztás egyszerűbb eljárá-

sának megismerése, gyakorlása (a visszaszorzás lejegy-

zésével és a pótlás elvégzésével). 

Nyitott mondatok a számok 

körében; egyenletek, egyen-

lőtlenségek. 

Önellenőrzés. 

Nyitott mondatok a számok körében; egyenletek, egyen-

lőtlenségek megoldása tervszerű próbálgatással.  

Oksági kapcsolatok keresése, megértése. Ellenőrzés. 

Számolások egyéni munká-

ban, közös megbeszélés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

jelek szerepe, 

használata. 

Zsebszámo-

lógépek 

Szöveges feladatok. 

Egy és két művelettel leírható 

és más modellel értelmezhető 

szöveges feladatok megoldá-

sa, ellenőrzése.  

Többféle megoldás keresése, 

összevetése. 

Elmondott vagy olvasott, egyenes és fordított szövege-

zésű egyszerű és összetett szöveges feladatok megjelení-

tése, átfogalmazása, értelmezése (eljátszás, konkrétabb 

és elvontabb rajz, pl. szakaszos ábrázolás, területtel, táb-

lázattal). A kérdés, valamint a kérdés és az adatok közti 

kapcsolat megértése. Felesleges adatok kiszűrése; hiá-

nyok pótlása adatgyűjtéssel (mérés, számolás), érdeklő-

déssel. Ellentmondó adatok kiszűrése. Adatok lejegyzé-

se, rendezése, ábrázolása. 

A megoldás elképzelése, megbecslése. 

Az adatok közti összefüggés felismerése. 

Matematikai modell keresése, készítése; leírás jelekkel 

(műveletekkel, sorozattal, táblázattal, vagy másképpen).  

Megoldás próbálgatással, számolással, vagy következte-

téssel.  

Ellenőrzés az eredeti szöveggel való összevetéssel, az 

eredmény realitásának vizsgálata. 

Válasz megfogalmazása szóban, írásban. 

A különféle megoldási módok elemzése, értékelése (cél-

szerűség, egyszerűség, ötletesség, szépség szempontjá-

ból). 

Adott képhez, számfeladathoz, egyéb modellhez szöve-

ges feladat alkotása. 

A szöveges feladat problémá-

jához matematikai modelleket 

összehasonlítanak, kiválaszta-

nak, alkotnak – csoport- és 

egyéni munkában. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az írott szö-

veg megérté-

se, adatok ke-

resése, 

információk 

kiemelése. 

 

Törtszám. 

További egységtörtek és 

többszöröseik kis és egysze-

Az 1 egész egyenlő részekre osztásával kapott további 

egyszerű egységtörtek (fél, negyed, nyolcad, harmad, 

hatod, tizenketted, ötöd, tized, huszad, század) értelme-

Feladatok törtekkel – egyéni és 

csoportmunkában, közös meg-

beszéléssel. 

 Törtekkel 

kapcsolatos 

oktató 
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rűen értelmezhető nevezők 

esetén. 

Megjelenített törtszámok 

egyenlősége, nagyságviszo-

nyai; helyük a számegyene-

sen. A törtjelölés bevezetése. 

Elnevezések: számláló, neve-

ző, törtvonal. 

zése különféle mennyiségeken; ilyen egységtörtek több-

szöröseinek előállítása, megnevezése. Törtvonalas jelö-

lés bevezetése. 

Hosszúságok, területek, tömegek, űrtartalmak, szögek 

mérése az egység felével, harmadával, negyedével, egé-

szek és törtek „mérése” más törtekkel (pl. a fél mérése 

negyedekkel, hatodokkal, nyolcadokkal, a 2 harmad mé-

rése hatodokkal, a tized mérése századokkal, az 1 egész 

mérése egységtörtekkel). Különféle egységválasztásnál 

a fenti egységtörtek megjelenítése vágással, tépéssel, 

hajtogatással, színezéssel, a részek összeillesztése a 

számnak megfelelően. Előállított törtek összehasonlítá-

sa: nagysági sorrend megállapítása, egyenlők keresése; 

formai jegyek megfigyelése. Törtszámok helye a szám-

egyenesen. 

program 

használata. 

Animáció 

lejátszása 

törtek elő-

állításához. 

A negatív szám fogalmának 

mélyítése.  

A negatív szám kétféle típusú 

tapasztalati alapja; számegye-

nes-modell és hiány. Megje-

lenített egész számok egyen-

lősége, nagyság szerinti 

sorrendje. Jelölés előjeles 

számokkal. Helyük a szám-

egyenesen. 

Hőmérsékletmérés; mikor van melegebb, hidegebb? 

Más irányított mennyiségek jellemzése megfelelő elője-

les számokkal. 

Készpénz és adósság; vagyoni helyzetek összehasonlítá-

sa; egyenlő vagyoni helyzetek különféle előállításai. 

Egész számok nagyság szerinti 

rendezése konkrét tartalmaik 

felidézése alapján – egyéni 

munka. 

Környezetis-

meret: hő-

mérséklet és 

mérése, Cel-

sius-skála 

(fagypont 

alatti, fagy-

pont feletti 

hőmérséklet) 

Hőmérő, 

időszalag, 

naptár, 

számegye-

nes, adós-

ság- és 

készpénz 

kártyák. 

Matemati-

kai oktató 

program 

használata. 

Az önálló ismeretszerzés ké-

pességnek fejlesztése. 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szol-

gáltatások megismerése. 

Például, internetről letölthető információk. 

– A számírás története, néhány számírás megismerése  

http://ttk.pte.hu/ami/phare/tortenet/TARTSZAM.html 

– Időjárás előrejelzés 

http://www.idokep.hu/elorejelzes 

Csoport, páros illetve önálló 

tevékenység 

 Internet, 

oktatóprog-

ramok 

http://ttk.pte.hu/ami/phare/tortenet/TARTSZAM.html
http://www.idokep.hu/elorejelzes
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Tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számító-

gépes programok használata. 

Kulcsfogalmak fogalmak 
Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellen-

őrzés. Római szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei Órakeret 

16 – 18  

Előzetes tudás 

Szavakkal adott összefüggés kifejezése sorozatba rendezéssel, táblázatba rendezéssel. 

Adott szabályú számsorozatok folytatása. A növekedés és csökkenés megfigyelése különbségsorozatok képzésével. 

Sorozat, táblázat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai modellek készítése.  

Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Összefüggések, kapcsolatok, 

viszonyok értelmezése és ki-

fejezése elemek (tárgyak, 

személyek, alakzatok, jelen-

ségek, mennyiségek, számok) 

között. 

 

 

Adott kapcsolat megfordítása: 

a megcserélt párok kapcsola-

tának kifejezése. 

Következtetés újabb kapcso-

latokra. 

Elemek közti kapcsolatok kifejezése különféle, megis-

mert módokon (szétválogatás, sorba rendezés, párokba 

rendezés, nyíldiagram és táblázat készítése, kiegészítése, 

ábrázolás párhuzamos számegyenespáron; összekapcso-

lás vonallal, nyíllal, a <, >, =,  , ,  jelek használata). 

Adott alaphalmazon az összes ilyen relációban levő 

elempár megkeresése. A kapcsolat kifejezése általános 

összefüggésként nyíljelöléssel, nyitott mondattal.  

A kapcsolat „megfordítása”: a megcserélt pár kapcsola-

tának kifejezése. A megfordított kapcsolat megfogalma-

zása szavakkal.  

Egyszerű következtetések az elemek között fennálló to-

vábbi kapcsolatokra. 

Feladatmegoldás relációk ér-

telmezésére és kifejezésére – 

csoportmunkában. 

 Számegye-

nesek  

Szabállyal adott sorozatok 

folytatása, kiegészítése. 

 

 

 

Tárgy- és számsorozatok készítése gyűjtött adatokból 

(számláláshoz, méréshez, egyéb megfigyelésekhez kap-

csolva). A megfigyelt jelenség jellemzése a rendezett 

adatokkal. 

Tárgy- és számsorozatok készítése adott szabály szerint. 

Felismernek összefüggéseket 

számlálással, méréssel gyűjtött 

vagy adott elemek sorozatában, 

ezt kifejezik szóban, nyíljelölés-

sel, nyitott mondattal többféle-

Magyar nyelv 

és irodalom: 

kapcsolatok 

megfogalma-

zása szóban, 

Tárgyak, 

mérőesz-

közök. 

Oktató-

program 
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Sorozat egészében érvényes 

összefüggések, szabályok fel-

ismerése, megadása szavak-

kal, jelekkel. A szabály érvé-

nyességének ellenőrzése. 

 

Egyszerű ismeretek gyűjtése 

számsorozatokról. 

Sorozat lehetséges szabályainak felismerése néhány tag-

jából, ehhez a különbségsorozat felhasználása; a sorozat 

folytatása, kiegészítése, a folytatás szabályának megfo-

galmazása többféleképpen. A szabály érvényességének 

ellenőrzése az elemek behelyettesítésével. Következtetés 

távolabbi (nagyobb sorszámú) elemekre.  

Számsorozatok különbségsorozatának, hányadossoroza-

tának felírása; növekedés, csökkenés kifejezése, egyen-

letes és változó különbségek figyelése. A sorozat növe-

kedési sebességének megfigyelése. 

képpen. 

Saját gondolatok megfogal-

mazása, mások gondolat-

menetének végighallgatása, 

megértése – csoportmunka. 

megfogalma-

zott kapcsola-

tok értelme-

zése. 

használata 

sorozat 

szabályá-

nak felis-

meréséhez, 

folytatásá-

hoz. 

 

Tapasztalati adatok lejegyzé-

se, táblázatba rendezése.  

 

Adott táblázat egészében ér-

vényes összefüggések, szabá-

lyok felismerése; a szabály 

érvényességének ellenőrzése.  

Az absztrakciós képesség ala-

pozása. 

 

Egyszerű ismeretek gyűjtése 

függvényekről. 

Gyűjtött és mért adatok lejegyzése, táblázatba rendezé-

se. Táblázatba rendezett adatok értelmezése. A megfi-

gyelt jelenség jellemzése a táblázatba rendezett adatok-

kal. 

Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti 

azonos összefüggések felismerése. A folytatásra vonat-

kozó sejtések világos, rövid megfogalmazása, a táblázat 

kiegészítése, folytatása. 

Általánosításra törekvés. Nyitott mondatok, nyíljelölés-

sel leírt összefüggések kiválasztása, alkotása, ellenőrzé-

se. 

Egy-egy táblázathoz többféle szabály keresése. 

Táblázatok bemenő adatainak növekvő sorrendbe rende-

zése, a kijövő adat változásának megfigyelése. A függ-

vényértékek változásának, a változás egyenletességének, 

egyenetlenségének megfigyelése. 

Feladatmegoldás csoportmun-

kában. 

 

Saját gondolatok megfogal-

mazása, mások gondolat-

menetének végighallgatása, 

megértése – csoportmunka. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

kapcsolatok 

megfogalma-

zása szóban, 

megfogalma-

zott kapcsola-

tok értelme-

zése. 

Tárgyak, 

mérőeszkö-

zök 

Függvény inverze. 

Két egyszerű szabályú függ-

vény összekapcsolása. 

Gépek megfordítása; a megfordított gép szabályának ke-

resése, tudatosítása. 

Gépek összekapcsolása; annak megfigyelése, hogy a 

működés szabálya függhet az összekapcsolás sorrendjé-

től.  

Egyszerű szabály inverzének 

kifejezése (a megfordított gép 

szabálya) táblázat segítségével 

vagy anélkül – pármunka. 

  

Grafikonok. 

 

Adott grafikonok adatainak leolvasása, értelmezése. 

Grafikonról leolvasott adatok közti összefüggések felis-

merése. 

Csoportmunka. Környezetis-

meret: hő-

mérsékleti 

Számító-

gép, inter-

net 
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Grafikonok készítése gyűjtött adatokból. grafikonok 

készítése. 

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

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Geometria 

Órakeret 

30 – 33  

Előzetes tudás 

A test és a síkidom, egyenes és görbe vonal megkülönböztetése. 

Adott építőelemekből építés, mozaiklapokból minta kirakása. 

Építmény, síkbeli kirakás lemásolása a mintával megegyező és más elemekből; sorminta, síkminta folytatása, a benne levő 

szimmetriák követése; az alak és az állás változásának felismerése. 

A gyűjtött, alkotott testek, síkidomok szétválogatása megnevezett, illetve felismert geometriai tulajdonság szerint. 

A téglatest, kocka, téglalap, négyzet legfontosabb tulajdonságainak felismerése. 

Hosszúságok, területek, térfogatok, szögek meg- és kimérése adott egységgel.  

A hosszúságmérés (cm, dm, m) és az űrtartalommérés (cl, dl, l) szabványos egységeinek használata, a köztük levő arány. A 

tömeg (dkg, kg) és az idő (perc, óra, nap, hét, hónap, év) mértékegységei. Mérőeszközök ismerete és használata. Átváltás 

szomszédos mértékegységek között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matemati-

ka 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 kör-

ző és a vonalzó célszerű használata. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

Pontok 

Tan-

eszközök 

Alkotások térben, síkban. 

Tulajdonságok és kapcsola-

tok. 

Testek és síkidomok jellem-

zése geometriai tulajdonsá-

gokkal és kapcsolatokkal. 

Néhány további geometriai 

tulajdonság (testek halója) és 

kapcsolat (párhuzamosság, 

Térbeli építések testekből, síklapokból, élvázépítőkből; 

síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) la-

pokból, pálcákból, és rajzolás szabadkézzel hálón, pont-

rácson, vonalzóval, sablonhasználattal, körzővel: szaba-

don, másolással és szavakban adott feltételek szerint.  

Testek, síkidomok szétválogatása egy-két tulajdonság 

szerint. Sík- és térgeometriai megfigyelések megfogal-

mazása a tanult matematikai szaknyelv segítségével. 

Testek hálójának kiterítése többféleképpen; testhálók 

Csoportos, páros vagy egyéni 

munka. 

Vizuális kul-

túra: a körü-

löttünk lévő 

mesterséges 

és természe-

tes környezet 

formavilágá-

nak megfi-

gyelése és re-

Testek, szí-

nesrúd-

készlet, 

lyukas táb-

la, körző, 

vonalzó, 

élvázépítő, 

sík- és tér-

mértani 
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merőlegesség). 

Az egybevágóság szemléletes 

formálása, szemléletes fogal-

mának alakítása.  

Alkotóképesség, kreatív gon-

dolkodás és térlátás fejleszté-

se az alakzatok különféle elő-

állításával. 

Alakzatok és részeik jellem-

zése tulajdonságaikkal. 

tervezése, belőlük testek összeállítása. 

Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a sík-

beli ritmus (szimmetriák) követése; „parkettázás” kira-

kással, sablonnal, lyukas táblán, hálóra rajzolással.  

Alakzatok szimmetriáinak vizsgálata tükörrel, összehaj-

tással, átfordítással.  

Adott feltételeknek megfelelő minél több alakzat előállí-

tása, megkülönböztetése; egyszerű esetben az összes le-

hetséges alkotás keresése. 

konstruk-

ciója. 

modellező-

készlet, 

sablonok, 

átlátszó pa-

pír, tükör 

Testek. 

Téglatest, kocka. 

Lapok egybevágósága. 

Lapok, élek párhuzamossága, 

merőlegessége. (Kitérő hely-

zetű élek.) 

 

Testek lapjainak, éleinek, csúcsainak számlálása. Testek 

lapjainak vizsgálata alakjuk, méretük, kölcsönös helyze-

tük szerint. A téglatest, kocka tulajdonságainak vizsgá-

lata, tudatosítása, összegyűjtése és megjegyzése. 

A Rubik-kocka megismerése. 

Testháló kiterítése téglatest, kocka esetében. 

Alakzatok tulajdonságainak 

vizsgálata, testek válogatása – 

csoportmunka. 

Életvitel és 

gyakorlat: 

dobókocka, 

téglatest ala-

kú doboz ké-

szítése. 

Testek. 

Számítógé-

pes játékok, 

egyszerű 

fejlesztő 

szoftverek 

A gömb felismerése, jellem-

zői. 

Tapasztalatgyűjtés különböző nagyságú gömb alakú tes-

tek vizsgálatával. 

Gömb létrehozása gyurmából. Rajzolás gömbfelületre. 

Csoport- és pármunka. Életvitel és 

gyakorlat: 

gyurma vagy 

kókuszgolyó 

készítése. 

Gömb ala-

kú testek, 

gyurma 

Síkidomok. 

Téglalap, négyzet. 

Oldalak, szögek egyenlősége, 

párhuzamosság, merőleges-

ség.  

 

Síkidomok oldalainak, szögeinek vizsgálata méretük, 

oldalak kölcsönös helyzete szerint. Alkotott és gyűjtött 

síkidomok szétválogatása, halmazokba helyezése külön-

féle címkéknek megfelelően. 

A téglalap, négyzet tulajdonságainak vizsgálata, tudato-

sítása, összegyűjtése és megjegyzése. 

Négyszögek előállítása rajzolással egy-két tulajdonság 

megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Alakzatok tulajdonságainak 

vizsgálata – csoportmunka. 

Vizuális kul-

túra: moza-

ikkép alkotá-

sa előre 

elkészített há-

romszögek, 

négyszögek 

felhasználá-

sával. 

Sík- és tér-

mértani 

modellező-

készlet. 

Síkidomok. 

Számítógé-

pes játékok, 

egyszerű 

fejlesztő 

szoftverek 

A kör felismerése, jellemzői. 

 

Kör rajzolása, többféle méretű körlap létrehozása. 

A kör jellemzőinek kigyűjtése. 

Önálló munka. Vizuális kul-

túra: a kör 

Körző. 

Képszer-
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Egyszerű rajzok, ábrák készítése vonalzó, körző és kép-

szerkesztő program használatával. 

megjelenése 

művészeti al-

kotásokban.  

kesztő 

program  

A szakasz.  

A szakasz mérése. 

Tapasztalatszerzés szakaszok hosszának összehasonlítá-

sával, összemérésével. 

Szakaszok hosszának, síkidomok oldalhosszának mérése 

alkalmi és szabvány mértékegységgel. 

Adott hosszúságú szakasz rajzolása. 

Önálló munka. Életvitel és 

gyakorlat: 

hajtogatás. 

Síkidomok, 

vonalzó, 

mérőszalag  

A tapasztalatok bővítése az 

egybevágóságról és a külön-

féle szimmetriákról.  

Egybevágó testek, egybevágó 

síkidomok azonosítása külön-

féle helyzetükben is globális 

látással. Az egybevágóság tu-

datosítása: alak- és méretazo-

nosság. 

Testek, testekből összeállított építmények tükörképeinek 

nézegetése a tükör különféle elhelyezése közben; a sík-

tükörrel „előállított” tükörkép megalkotása építéssel, ki-

rakással. Az eredeti és a tükörkép összehasonlítása. Tük-

rös építmények létrehozása; ellenőrzés tükör 

segítségével. 

Síkban sor- és síkminták, parkettaminták kirakása, raj-

zolása. Ilyen minták vizsgálata, ellenőrzése, melyik ho-

gyan készülhetett. 

Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata tükörrel, össze-

hajtással, átfordítással.  

Tengelyesen tükrös alakzatok létrehozása kirakással, 

összehajtott papírlapból való tépéssel, nyírással. 

Megfigyelések kifejezése válogatással, megfogalmazás-

sal. 

Pármunka, csoportmunka. Környezetis-

meret: szim-

metria a ter-

mészetben 

Vizuális kul-

túra: szim-

metria a mű-

alkotásokban. 

Tükör. 

Színesrúd-

készlet, tár-

gyak, do-

bozok. 

Geometriai 

dinamikus 

szerkesztő-

program 

használata 

interaktív 

táblán. 

Tájékozódás síkban, térben. 

Útvonalak, térképek készíté-

se, követése, bejárása vissza-

felé. 

A tér egy pontjának megadása 

3 adattal, síkbeli pontok jel-

lemzése 2 adattal. 

Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és tá-

volság megadásával, vagy térkép szerint való tájékozó-

dás udvaron, erdőben; utca, házszám és emelet alapján a 

lakóhelyen; sor és oszlop megadásával osztályban, sakk-

táblán, alakzatok rajzolása diktálás alapján; térbeli ma-

lomjáték. 

Figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján, kész ábrák má-

solása irányváltoztatással vagy a rács méretének meg-

változtatásával, torzítása adott irányú nyújtással, vagy 

ferde rácsra másolással. 

Tájékozódási játékok. 

Útvonalak bejárása, utánzása, 

tudatosítása megmutatással és 

szóban leírt útvonal követésé-

vel, bejárt útvonal elmondásá-

val. Ilyen útvonalak bejárása a 

valóságban jól ismert terep 

„térképén”; térkép rajzolása jól 

ismert terepről – csoportmun-

ka. 

Figurák, ábrák rajzolása – 

egyéni munka. 

Környezetis-

meret: tájé-

kozódás köz-

vetlen 

környeze-

tünkben. Ég-

tájak ismeret-

ének 

gyakorlati al-

kalmazása. 

Térbeli ma-

lomjáték, 

sakktábla.  

Térbeli tá-

jékozódási 

képességet 

fejlesztő, 

egyszerű 

rajzoló-

prog-ramok 

bemutatása. 
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Adott tárgy, elrendezés, kép más nézőpontból való el-

képzelése. 

 

Mennyiségek és mérésük. 

Hosszúság (kerület is), terü-

let, térfogat, űrtartalom, szög 

és tömeg. 

 

Hosszúság becslése, mérése alkalmilag választott és 

szabványos egységekkel; hosszúságmérés adott pontos-

sággal. Gyakorlati mérések, a mérési tapasztalatok fel-

használása egyszerű számításokban és szöveges felada-

tokban.  

Területek összehasonlítása, összemérése, mérése lefe-

déssel, hálón való leszámlálással; rácssokszögek terüle-

tének mérése a kiegészítés módszerével, átdarabolással. 

Adott kerületű síkidomok területének mérése, adott terü-

letű síkidomok kerületének megfigyelése, vizsgálata. 

Hasonló síkidomok területének mérése. 

Szögek összemérése, mérése hajtogatott derékszöggel, 

annak felével illetve harmadával. 

A térfogat és az űrtartalom kapcsolatának tapasztalása 

üreges test folyadékkal való feltöltésével, a test vízbe 

merítésével. 

Annak érzékelése, hogy azonos formájú és nagyságú 

testek tömege különbözhet. 

Hosszúságok, területek, térfo-

gatok (űrtartalmak) szögek 

összehasonlítása, összemérése, 

alkalmi egységekkel meg- és 

kimérése; gyakorlati mérések, 

a szabványmértékegységek 

használata – csoportmunka, 

pármunka. 

Környezet-

ismeret: gya-

korlati méré-

sek közvetlen 

környeze-

tünkben. 

Síkidomok, 

testek, mé-

rőeszközök 

Számítások mért adatokkal. 

A téglalap és a négyzet kerü-

letének kiszámítása.  

Téglalap és négyzet oldalhosszainak mérése, a mért ol-

dalhosszakból az alakzatok kerületének számítása. 

Önálló munka. Környezetis-

meret: kerü-

letszámítás a 

közvetlen 

környeze-

tünkben 

(szoba, kert) 

Téglalapok, 

mérőszalag 

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle egységek-

kel, területlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Négyzet, téglalap teljes lefedése különféle egységekkel. 

Az egységek összeszámlálása többféleképpen (valame-

lyik oldal mentén található egységek számából kiindul-

va, felosztva kisebb alakzatokra). A többféle számlálás 

eredményének összevetése. 

Téglalapokra bontható alakzatok területének meghatáro-

zása. 

Csoport, páros és egyéni mun-

ka. 

Környezetis-

meret: ta-

pasztalatgyűj-

tés a 

mindennapi 

életből. 

Téglalapok,  

Területmé-

rő-egységek 
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Időpont és időtartam megkü-

lönböztetése.  

Az idő mérése másodperccel. 

Tájékozódás az időben: a múlt, jelen, jövő, mint folyto-

nosan változó fogalmak, pl. előtte, utána, korábban, ké-

sőbb használata. Megtörtént események elhelyezése az 

időben.  

Időpont és időtartam megkülönböztetése születési idő-

pontok és életkorok vizsgálatával. 

Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hang-

gal, szabványos egységekkel (másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

 

Páros és egyéni munka. Testnevelés 

és sport: futá-

si eredmé-

nyek. 

Ének-zene: 

metronóm. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

változó hely-

zetek, időben 

lejátszódó 

történések 

megfigyelése, 

az időbeliség 

tudatosítása. 

Stopperóra, 

analóg óra, 

időszalag, 

naptár. 

Fejlesztő-

program 

használata 

méréshez. 

 

Összefüggés a mennyiség, a 

mértékegység és a mérőszám 

között.  

Átváltások szomszédos mér-

tékegységek között. A mérés 

pontatlansága. További kap-

csolatok a különféle mennyi-

ségek között. 

Mérés az egységek többszöröseivel. 

A mértékegység és mérőszám kapcsolata, összefüggé-

sük megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések a családban. 

A pontatlanság mértékének kifejezése gyakorlati méré-

sekben. 

Szögmérések: az elfordulás mérése, sokszögek belső 

szögeinek mérése hajtogatott derékszög-mérővel: derék-

szög, fél, harmad, negyed derékszög egységekkel. 

A mértékegységek használata és átváltása szöveges és 

számfeladatokban.  

Mérések párban. 

Feladatmegoldás önállóan. 

Életvitel és 

gyakorlat: el-

készíthető 

munkadara-

bok megter-

vezése mérés 

és modellezés 

segítségével.  

Tárgyak, 

síkidomok, 

mérőeszkö-

zök. 

Fejlesztő-

program 

használata 

mértékegy-

ségek átvál-

tásához. 

Kulcsfogalmak fogalmak 
Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, test-

háló, tükrös alakzat, időpont, időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

8 – 9 

Előzetes tudás Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása és olvasása. 
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A kísérleti eredmények jellemzése közös munkával. 

Tapasztalatok gyűjtése a különböző eséllyel bekövetkező eseményekről. Sejtések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése, rendezése, 

grafikonok készítése, kész di-

agramok értelmezése. 

Adatsokaság jellemzése: mó-

dusz, medián. 

Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba; 

grafikon készítése.  

Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: 

egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kivá-

lasztása, az összes adatot együtt jellemző adat keresése, 

a középső (medián) és a leggyakoribb adat (módusz) 

meghatározása. Adatsokaságok összehasonlítása, a képi 

grafikus információk feldolgozása. 

Grafikon készítése közösen 

vagy egyénileg. 

Egyszerű adatsokaság jellem-

zésére használják a középső 

adatot – csoportmunka. 

Környezetis-

meret: meteo-

rológiai ada-

tok 

lejegyzése, 

ábrázolása. 

Mérőesz-

közök  

Számtani közép, átlag fogal-

mának bevezetése. 

 

Néhány szám számtani közepének értelmezése, az „át-

lag” fogalmának bevezetése, használata adatok együtte-

sének jellemzésére. 

Az átlag számítása önállóan, 

értelmezése közös megbeszé-

léssel. 

Környezetis-

meret: hő-

mérsékleti és 

csapadék-

átlagok. 

Számító-

gép, inter-

net 

Valószínűség. 

Események rendezése bekö-

vetkezésük megsejtett való-

színűsége szerint. A sejtések 

ellenőrzése további kísérle-

tekkel, a kísérletekhez kap-

csolódó események gyakori-

sági diagramjának 

előállításával. 

Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe 

van; stratégiák alakítása, kipróbálása, értékelése, módo-

sítása.  

Kísérletek lehetséges kimeneteleinek számbavétele, az 

egyes események bekövetkezéseinek megfigyelése, rög-

zítése.  

Gyakorisággal, események eloszlásával, valószínűséggel 

kapcsolatos sejtések megfogalmazása. Kísérletek terve-

zése, végrehajtása, a sejtések ellenőrzésére, összevetése 

a megfigyelt és kísérletben gyűjtött adatok gyakoriságá-

val, magyarázatok keresése a tapasztalatok okaira. Vé-

letlen események valószínűségének összehasonlítása. 

 

Információszerezés az internet-

ről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó in-

formációk keresése, értelmezé-

se – közös munka, csoport-

munka. 

Környezetis-

meret: termé-

szeti jelensé-

gek 

előfordulása 

és valószínű-

sége. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

a kifejező-

készség alakí-

tása (világos, 

rövid megfo-

galmazás). 

Számító-

gép, inter-

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

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

negyedik évfolyam 

végén 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

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

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, számelmélet, algebra  

– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatás-

sal, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcse-

rélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok; az analízis elemei 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok tagjai között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.  
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– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

 

Statisztika, valószínűség 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

– Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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. 
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KÖRNYEZETISMERET 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megis-

merje, annak egyes elemeit néven nevezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek 

természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez 

támpontokat adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy eze-

ket mélyen, részleteiben magyarázza, illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyolultnak tűnő témá-

kat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok 

munkája. A környezetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges 

érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és a 

feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és 

épített környezet elemeinek mind pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az  

 

azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a természettudományos megfigyelés, valamint a tudomá-

nyos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív tanulás formáival tá-

mogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés fo-

lyamatában a pedagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkeresésben maga is nyitott a jelenségek 

rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók 

motivációját, érdeklődését és a környezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás során. A kerettan-

terv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, 

ha a tananyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a 

helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetismeret rávezet 

a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelmezett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerő-

síti, pontosítja vagy – új modellek felépítésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő értékelési formák, kü-

lönösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési köve-

telmények megvalósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő 

munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősí-

tést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy 

eligazodjon a világban. 
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A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt 

érzékenyen alakító), az életet tisztelő, a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságokra fogékony, 

ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakaszban.  

 

1–2. ÉVFOLYAM 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy ta-

nulócsoportban nagyon sokfélék. A környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a csoport közös nyelvet, kö-

zös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dia-

lógus élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt 

tapasztalatok megfogalmazása és annak megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, 

a kérdések felvetésének (a miértek megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt alakítjuk ki. Itt figyelünk 

fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek 

aprólékos magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken és tényeken alapuló megokolás itt válik a 

vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önma-

gáért való értékének) felfedezése ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet vizsgálata (egyes 

részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói 

vizsgálódásra, a természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink nemcsak felmondják, de értik is (sőt 

átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erő-

södését éppúgy szolgálják, mint tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy éppen a közlekedés vagy 

településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok 

teljesítése és az iskolai elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, hogy a gyermek a 

környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a 

gyermek által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is kívánatos. 

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más 

tapasztalatokkal és indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések megtalálására, az érvelésre, indok-

lásra, a tények felismerésére. 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azo-

nosságtudat és a hagyományokhoz való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret kibontakoztatásában is. 
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Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárul-

nak az önismeret fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. 

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanu-

lásszervezés során kifejezetten ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a második évfolyam közöt-

ti szétosztása. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Az iskola 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai 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 kap-

csolódó kommunikáció fejlesztése. 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.  

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

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsoló-dási 

pontok 

Taneszközök 

Mi a különbség az óvoda és 

az iskola között?  

Mi van az iskolában?  

Hogyan tájékozódunk az 

iskola épületében? 

Az iskolai élet rendje. 

Kikkel találkozunk az isko-

lában?  

Hogyan öltözködünk az is-

kolában? 

Milyen élőlények vannak a 

tanteremben, az iskolában, 

az iskola udvarán? 

A környezetünkben előfor-

Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés az iskolá-

ban (tanórán, különböző szabadidős foglalkozáso-

kon, szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehason-

lítása. Megszólításuk, köszönés, udvariassági formu-

lák használata. 

Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályte-

remben található tárgyak, bútorok megnevezése, jel-

lemző tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint. 

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, kü-

lönbségek megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, 

öntözés, talajlazítás) és a hozzájuk tartozó néhány 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszélés, 

beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Vizuális kultú-

ra: színek, 

formák. 

 

Matematika: 

távolságok, 

nagyságren-

dek becslése, 

megnevezése, 

mérése. 

 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: he-

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszkö-

zök. 
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duló anyagok érzékelhető 

tulajdonságai. 

A szobanövények és a házi 

kedvencek gondozása. Mi-

ért nem akar sok szülő házi 

kedvencet?  

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző pikto-

gramok. 

Az iskolában található je-

lek, jelzések, piktogramok. 

eszköz nevének megismerése, az eszközök használa-

ta. 

A házi kedvencek, a házban és a ház körül élő állatok 

megnevezése, egy-egy (az ember számára) jellemző 

tulajdonságának megnevezése.  

Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő 

öltözködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola épületében. 

Az iskola épületében és a környéken található jelek, 

jelzések értelmezése.  

Páros munka. 

Csoportos feladatmegoldás 

Csoportos kísérletezés. 

lyes öltözkö-

dés. 

Fogalmak Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Az iskolás gyerek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mé-

rés és a tapasztalatok rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Mi a különbség az iskolás 

és az óvodás gyerek napi-

rendje között?  

Mivel telnek a hétközna-

pok, a hétvégék és az ün-

nepek? 

Hogyan, mikor és mennyit 

tanulunk?  

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?  

Mit, mikor, hogyan és 

mennyit együnk? 

A napszakok, évszakok 

Napi- és hetirend tervezése, a megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás. A megvilágítás szerepének felisme-

rése tanulás közben. 

A helyes táplálkozási és a higiénés szokások tudatosí-

tása, alkalmazása a napi gyakorlatban. 

Az érzékszervek védelmét megismerése és gyakorlása, 

alkalmazása.  

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az em-

ber életében, a test működésében. Példák gyűjtése. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszélés, 

beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

mondókák, 

versek, dalok a 

testrészekkel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: a 

ritmus szerepe 

a zenében. 

 

Matematika: az 

előtte, utána, 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszkö-

zök. 
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váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és nap-

szakok. 

Az emberi test külső képe. 

Az ember főbb testrészei. 

Legfontosabb érzékszerve-

ink és szerepük a környe-

zet megismerésében. Vé-

delmük fontossága és 

módjai. Mi a különbség a 

felnőttek és gyerekek kö-

zött?  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegoldás 

Csoportos kísérletezés. 

korábban, ké-

sőbb megérté-

se, használata; 

folyamat moz-

zanatainak 

időbeli elren-

dezése; idő-

rend-kezelése 

Fogalmak Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Tájékozódás az iskolában és környékén 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek. 

A tematikai egység céljai A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, 

energia, információ szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés ki-

alakítása az iskolai személyzet munkája iránt. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

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. 

Az energiatakarékosság lehetséges 

megvalósítási módjainak keresése az 

iskolán belül. 

Előnyök és hátrányok mérlegelése 

annak mentén, érdemes-e az iskolába 

gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, takarítás, karban-

tartás és a felelős használat jelentősé-

gének felismerése… szükségessége, 

gyakorisága. Az iskola elhelyezése a 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Matematika: halmazok, rész-

egész viszony, becslés. 

 

Vizuális kultúra: tájképek. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: fűtés, háztartási mun-

kák, közlekedés, energiata-

karékosság. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 
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A helyi közlekedés. A közleke-

dés és az energiatakarékosság. 

Az épületek karbantartásával, 

állagmegőrzésével kapcsolatos 

legfontosabb munkák az isko-

lában és otthon.  

településen belül. 

Az iskola és a háztartás összehasonlí-

tása. 

 

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Fogalmak energiatakarékosság, felelősség. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Mi van a teremben? 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illetve az állandóság és változás szempontjá-

ból kapcsolat keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, körültekintő munka-

végzés és viselkedés erősítése. keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Milyen tárgyak vesznek körül 

bennünket? Hogyan függenek 

össze a tárgyak anyagi tulajdon-

ságai a felhasználásuk módjával? 

Tárgyak (anyagok) tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, rugal-

masság, érdesség-simaság, forma, 

szín). 

Mesterséges és természetes anya-

gok a környezetünkben található 

tárgyakban. 

 

A tanteremben található tárgyak cso-

portosítása különböző szempontok 

szerint (érzékszervekkel vizsgálható 

tulajdonságok, anyag, méret, felhasz-

nálás). 

Természetes és mesterséges anyagok 

megkülönböztetése a környezet tár-

gyaiban. 

Kapcsolat keresése az anyag tulaj-

donságai és felhasználása között egy-

szerű példák alapján. 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyagi tulajdon-

ságokra használható jel-

zők, hasonlatok;  

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok.  

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 
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ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

Fogalmak Anyagi tulajdonság, felhasználás. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Anyagok körülöttünk 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egység céljai Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások értelmezése. A felépítés és működés 

kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az 

anyagi átalakulások jellemzői között. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési 

formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

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

a folyadékok önthetők? 

Halmazállapotok: a légnemű anyagok 

(gázok) kitöltik a rendelkezésre álló 

teret; a folyadékok térfogata változat-

lan, de felveszik az edény alakját; a 

szilárd anyagok megtartják formáju-

kat. 

A víz halmazállapot-változásai (olva-

dás, fagyás, párolgás. 

Oldat. Vízben való oldhatóság 

Különböző köznapi anyagok ösz-

szehasonlítása halmazállapotuk 

szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd 

anyagok tulajdonságainak vizsgá-

lata tapintással, vizuálisan, szag-

lással, kézzel történő erőkifejtés-

sel stb.). A tapasztalatok 

megfogalmazása szóban. 

Kapcsolat keresése a víz halmaz-

állapot-változásai és köznapi al-

kalmazásai között (például hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel).  

Példák keresése a víz halmazálla-

pot-változásaira a háztartásban és 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadá-

sai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Magyar nyelv és irodalom: a 

víz mint versek, mesék té-

mája; hasonlatok, metaforák, 

szólásmondások a gőzzel, a 

vízzel és a jéggel kapcsolat-

ban. 

Vizuális kultúra: a víz meg-

jelenése különböző műalko-

tásokban 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok.  

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 
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a természetben.  

Különböző anyagok viselkedésé-

nek megfigyelése vízben. Oldatok 

készítése. Az anyagok csoportosí-

tása vízben való oldhatóság sze-

rint. A meleg és hideg vízben való 

oldódás összehasonlítása. 

 

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Fogalmak Halmazállapot, halmazállapot-változás, oldódás. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 

Hóban, szélben, napsütésben 

Órakeret 

8 óra 

 

Előzetes tudás Melegítés, hűtés, párolgás. 

A tematikai egység céljai A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. Az em-

ber megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészség-

védelem 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. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hogyan határozza meg öltözkö-

désünket az időjárás? 

Hogyan viselkednek a növények 

és az állatok különböző időjárási 

körülmények között? 

Hogyan védjük testünket a hi-

deg, a meleg, a szél és a csapa-

dék ellen? Mi jellemzi táplálko-

zásunkat a különböző 

évszakokban?  

Évszakok és jellemző időjárásuk. 

Az időjárás tényezői. A csapadék 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt 

hatásának megfigyelése, konkrét 

példák gyűjtése. A víz halmazál-

lapotai és a csapadékformák ösz-

szekapcsolása. 

Napi és éves ritmus megfigyelése 

a növény- és állatvilágban, a ta-

pasztalatok rögzítése rajzzal vagy 

írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek 

összeállítása. A nyári megnöve-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Technika, életvitel és gyakor-

lat: öltözködés, időjárás, 

egészséges táplálkozás Tech-

nika, életvitel és gyakorlat: 

öltözködés, időjárás, egész-

séges táplálkozás 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok.  

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 
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formái (eső, köd, hó). Az év-

szaknak megfelelő helyes öltöz-

ködés.  

Példák a növények fényviszo-

nyokhoz, az állatok változó hő-

mérsékleti viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az egészséges táplálkozás jel-

lemzői a különböző évszakok-

ban. A folyadékfogyasztás sze-

repe. 

kedett folyadékigény magyaráza-

ta. A réteges öltözködés szerepé-

nek megértése. 

Öltözködési tanácsok adása időjá-

rás-előrejelzés értelmezése alap-

ján. 

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

Fogalmak Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Mi kerül az asztalra? 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás. 

A tematikai egység céljai Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 

minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felisme-

rése. Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Miért leszünk éhesek?  

Milyen élelmiszerekből érdemes csak 

mértékkel fogyasztani? Táplálékpira-

mis. 

Az éhség mint a szervezet jelzése: ener-

giára, tápanyagra van szükségünk. 

Az étkezések típusai, a helyes táplálko-

zás, a terített asztal, az evőeszközök 

használata, a folyadékbevitel, a kézmo-

sás és az ülve étkezés, az alapos rágás 

és az étkezés utáni fogmosás szerepe. 

A rendszeres, nyugodt táplál-

kozás szerepének felismerése. 

Élelmiszerfajták csoportosítá-

sa energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve tápanyagtar-

talmuk alapján, példákon ke-

resztül.  

Példákon keresztül a helyes és 

helytelen étrend, az egészsé-

ges és egészségtelen ételek, 

italok felismerése, csoportosí-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Vizuális kultúra: csendéle-

tek gyümölcsökkel, ételek-

kel. 

 

Ének-zene: az étkezéssel 

kapcsolatok dalok. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a főzés, illetve étel-

készítés; az élelmiszerek, 

ételek tárolása; egészséges 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 

 



KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 

 200 

A víz a legegészségesebb italunk, mely 

a szervezet számára nélkülözhetetlen. 

A maradék étellel kapcsolatos higiénés 

szabályok. 

tása. 

Az étkezéssel kapcsolatos 

szokások gyűjtése, elemzése. 

A helyes étkezési szokások 

megismerése, betartása, gya-

korlása. 

 

Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

táplálkozás, étrend. 

Fogalmak Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési szabály. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Élőlények közösségei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egység céljai Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek 

összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Életfeltételek, egyes állat- és 

növényfajok igényei. Élőhely. 

 

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes életközös-

ség megfigyelése, jellemzése.  

Az élővilág sokféleségének 

tisztelete. 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszélés, 

beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Magyar nyelv és irodalom: 

versek egyes állatfajokkal 

kapcsolatban. 

Ének-zene: az állatok far-

sangja, dalok állatokkal 

kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: állatok és 

növények, életközösségek 

ábrázolása 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák.  

A témák fel-

dolgozásához szüksé-

ges tárgyak, eszközök. 
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Csoportos feladatmegoldás 

Csoportos kísérletezés. 

Fogalmak Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, táplálkozási kapcsolat.  

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai egy-

ség/fejlesztési cél 
Az iskola 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai  

Ismeretek/fejlesztési kö-

vetelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szobanövények és a házi 

kedvencek gondozása. 

Életfeltételek. 

 

Egyszerű növényápolási munkák el-

végzése (ültetés, öntözés, talajlazí-

tás).  

 

Az iskola környéken található jelek, 

jelzések értelmezése.  

Mérés, becslés, vázlatos alaprajz ké-

szítése. Tájékozódás vázlatrajz alap-

ján. Természetes mértékek (lépés, 

arasz stb.) használata. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszé-

lés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegol-

dás 

Csoportos kísérletezés. 

Matematika: távolságok, 

nagyságrendek becslése, 

megnevezése, mérése. 

 

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szüksé-

ges tárgyak, eszkö-

zök. 

 

Fogalmak  

 

Tematikai Az iskolás gyerek Órakeret 
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egység/fejlesztési cél 3 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

céljai 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Hogyan tájékozódunk a 

környezetben?  

Mi a különbség felnőttek 

és gyerekek között? 

 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, 

illetve más felnőtt testméreteinek mérése, az 

adatok összehasonlítása, relációk megfogal-

mazása.  

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése 

az ember életében, a test működésében. Példák 

gyűjtése. A mozgás hatásának megfigyelése a 

pulzusra és a légzésszámra. 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, 

helyes szokások megismerése és gyakorlása, 

alkalmazása. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszé-

lés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegol-

dás 

Csoportos kísérletezés. 

Ének-zene: a rit-

mus szerepe a ze-

nében. 

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szüksé-

ges tárgyak, eszkö-

zök. 

 

Fogalmak Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Tájékozódás az iskolában és környékén 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek. 

A tematikai egység céljai A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, 

energia, információ szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Léptékek felis-

merése, becslés és mérés alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, Kapcsolódási Taneszközök 
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követelmények módszerek, munka- és 

szervezési formák 

pontok 

Mitől működik az épület? 

Hosszmértékek.  

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése.  

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegy, völgy, domb, 

síkság, folyó, patak).  

Alaprajz, vázlatrajz. 

Energiaforrások a háztartás-

ban. 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

A helyi közlekedés.  

A közlekedés és az energiata-

karékosság. 

 

Alaprajz készítése az osztályteremről, váz-

lat az iskoláról. Útvonalrajzok készítése a 

lakhely és az iskola között. Egy-egy konk-

rét példa összehasonlítása. Becslés és mérés 

alkalmazása.  

Az iskola elhelyezése a településen belül és 

annak térképén. A környék földfelszíni 

formakincseinek megnevezése.  

Alaprajz készítése a lakásról, szobáról. Az 

iskola és a háztartás összehasonlítása (lép-

tékkülönbség felismerése). 

Előnyök és hátrányok mérlegelése annak 

mentén, érdemes-e az iskolába gépkocsival 

jönni. 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszé-

lés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

Matematika: hal-

mazok, rész-egész 

viszony, becslés. 

 

. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 

 

Fogalmak Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Mi van a teremben?  

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata. A felelős, körültekintő munkavégzés és viselke-

dés erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési 

formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Mely tárgyak jelentenek ve-

szélyt tűz esetén? Hogyan lehet 

A környezetben lévő tárgyak csoportosítása 

aszerint, hogy tűzveszélyes (gyúlékony), éghető 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Ének-zene: tűzzel 

kapcsolatos dalok. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 
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megelőzni a tűzeseteket? Mit 

lehet tenni tűz esetén?  

Az égés folyamata (égési felté-

telek, égéstermékek, éghető és 

éghetetlen anyagok). Éghető 

anyagok a környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi Já-

nos mint a gyufa feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapel-

vei, eszközei. 

vagy éghetetlen-e. Égés vizsgálatán keresztül az 

égés feltételeinek megállapítása. Kapcsolat ke-

resése az égés feltételei és a tűzoltás módja kö-

zött. Felkészülés vészhelyzetre. A fegyelmezett 

cselekvés fontosságának felismerése. A körülte-

kintő munkavégzés fontosságának felismerése. 

A tűzoltók munkájának értékelése. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadá-

sai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondó-

kák, versek a tűz-

zel kapcsolat-ban. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Anyagok körülöttünk 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egység céljai Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használa-

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

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Miért mérik kilóra a krumplit, 

dekára a mákot, literre a tejet? 

Miért tesznek a friss zúzódás-

A környezetünkben előforduló kristályos anyagok 

csoportosítása (például: kvarc – az üveget karcolja, 

kalcit – az üveget nem karcolja és körömmel sem kar-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

 Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  
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ra jeget? Miért esik jól nyáron 

a fagyi? Megrepesztheti-e a 

víz a sziklát? 

Az önthetőség nem jelenti 

önmagában azt, hogy egy 

anyag folyékony halmazálla-

potú. 

Környezetünk legkeményebb 

anyagai a kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek (deciliter, li-

ter, dekagramm, kilogramm). 

A víz halmazállapot-

változásai (lecsapódás), ezek 

kapcsolata a hőmérséklet vál-

tozásával. 

A melegítés és hűtés a min-

dennapokban. 

colható, gipsz – körömmel karcolható). Példák keresé-

se kristályokra (ásványok). 

Annak magyarázata, miért praktikusabb a folyadékok 

térfogatát és a szilárd anyagok tömegét megadni. Tö-

meg- és űrmértékek leolvasása (élelmiszeripari termé-

kekről, illetve mérőeszközökről), kapcsolat keresése a 

deciliter és liter, illetve a gramm/dekagramm, vala-

mint a dekagramm/kilogramm között. 

Tömeg- és térfogatmérés víz fagyasztása és olvadása 

során. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a természetben.  

Folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése. 

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Hóban, szélben, napsütésben 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott néhány gyakori piktogram jelentése. 

A tematikai egység céljai Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészség-

védelem jelentőségének megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése a növé-

nyek állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. A környezet és fenntarthatóság szem-

pontjából 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. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Mi jellemzi táplálkozásun-

kat a különböző évszakok-

Napi és éves ritmus megfigyelése a 

növény- és állatvilágban, a tapasz-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

 

E témakörhöz kapcsolódó 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 



KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 

 206 

ban? 

A Celsius-skála, hőmér-

séklet.  

Az élőlények energia-

szükséglete és életmódja 

közötti kapcsolat. 

 

talatok rögzítése rajzzal vagy írás-

ban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek ösz-

szeállítása. 

Megfigyelés, megbeszélés, 

beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegoldás 

Csoportos kísérletezés. 

ismeretek  kapcsolása és 

alkalmazása a 2. évfo-

lyam témaköreiben. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szüksé-

ges tárgyak, eszközök. 

 

Fogalmak Egészségvédelem. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Mi kerül az asztalra? 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi 

és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés ki-

alakítása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Milyen élelmiszerekből érde-

mes csak mértékkel fogyaszta-

ni? 

Mit érdemes csomagolni egy 

egész napos kirándulásra? 

Mit kezdhetünk a maradék 

étellel? 

A leggyakoribb élelmi-szerek 

Élelmiszerfajták csoportosítása 

energiatartalmuk (magas, alacsony), 

illetve tápanyagtartalmuk alapján.  

A táplálkozás, az életmód és az ide-

ális testsúly elérése/megtartása kö-

zötti kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos szokások 

gyűjtése, elemzése. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

Vizuális kultúra: csendéle-

tek gyümölcsökkel, ételek-

kel. 

 

Ének-zene: az étkezéssel 

kapcsolatok dalok. 

 

Technika, életvitel és gya-

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-
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energiatartalma (alacsony, ma-

gas), a tápanyagok fajtái (fe-

hérje, zsír, szénhidrát).  

Az ideális testsúly jelentősége: 

elhízás, alultápláltság veszé-

lyei, példa hiánybetegségre: a 

skorbut. 

Szent-Györgyi Albert úttörő 

szerepe a C-vitamin előállítá-

sában.  

Az emésztéshez nyuga-lomra 

van szüksége a szervezetnek.  

Alapvető konyhai műveletek: 

aprítás, melegítés, hűtés,  

fagyasztás, szárítás, forralás.  

A konyhai higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és követ-

kezményei. 

Az étkezéssel kapcsolatos szokások 

(például nyugodt környezet, folya-

dékfogyasztás, levesek) biológiai 

hátterének felismerése. 

A helyes étkezési szokások megis-

merése, betartása, gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek és hát-

rányainak összegyűjtése, mérlege-

lése. 

Egy hagyományos helyi étel elké-

szítésén keresztül a főzési folyamat 

lépéseinek értelmezése. 

Az ételek tárolásával kapcsolatos 

alapvető szabályok megismerése és 

betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, hogy 

mennyire romlandóak. 

Javaslat készítése: mit vigyünk ma-

gunkkal hosszabb utazásra, rövi-

debb kirándulásra télen, nyáron stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek felis-

merése, a veszélyeinek megértése. 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

korlat: a főzés, illetve étel-

készítés; az élelmiszerek, 

ételek tárolása; egészséges 

táplálkozás, étrend. 

közök. 

 

Fogalmak Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési szabály. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Élőlények közösségei 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egység céljai 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 életközössé-

gek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Élhetne-e róka a kertben? Tarthat- Természetes életközösség megfigyelé- Szemléltetés. Magyar nyelv és iro- Tankönyv. 
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nánk-e oroszlánt hobbiállatként? 

Életközösség: mesterséges és ter-

mészetes életközösség.  

Életfeltételek, egyes állat- 

 

és növényfajok igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási kölcsönhatások: ra-

gadozás, növényevés. Összefüggés 

az élőlények energiaszükséglete és 

életmódja között. 

se, állapotának leírása, a változások 

követése, bemutatása és megbeszélése. 

Mesterséges és természetes életközös-

ség összehasonlítása (sokféleség, vál-

tozatosság – mintázatok – alapján). Az 

életközösségek összetettségének fel-

ismerése. 

 

Annak magyarázata, miért bonyolult 

feladat az állatok megfelelő állatkerti 

tartása. Az élővilág sokféleségének 

tisztelete. 

Az életközösség növényei és állatai 

közötti jellegzetes kapcsolatok felis-

merése. Állatok csoportosítása (raga-

dozó, növényevő, mindenevő). 

Egyed, csoport és életközösség meg-

különböztetése konkrét esetekben. 

A természetvédelem jelentőségének 

felismerése, az állat- és növénykertek 

munkájának értékelése. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

dalom: versek egyes 

állatfajokkal kapcso-

latban. 

 

 

Ének-zene: az állatok 

farsangja, dalok álla-

tokkal kapcsolatosan. 

 

Vizuális kultúra: álla-

tok és növények, élet-

közösségek ábrázolá-

sa. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 

 

Fogalmak Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, táplálkozási kapcsolat. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a két évfolyamos ciklus 

végén 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egészséges életmód 

alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.  

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása 

életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjá-

ráshoz illő szokások.  

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, 

kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anyagok megkü-

lönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az eredmények 
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megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. 

 

3–4. ÉVFOLYAM 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőt-

tek világa felé, miközben a szűkebb környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos múltbeli elképzelések 

és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a ta-

pasztalatok mind szabatosabb megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a természethez intézett kérdé-

seknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavég-

zésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a 

divattal, szokásokkal kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és összevetése is fontos szere-

pet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. 

Kiemelt szerepet kap a környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete, ilyen megoldások értékelése 

és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő 

magatartás (önkéntesség) fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, kész-

ségek, a már megszerzett tudás (legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek megszerzésekor. A 

közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány 

fejlődésének követésére, a környezeti jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és ál-

lampolgári kompetencia fejlesztésében, illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos tevékenységek: pro-

jektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a 

különböző multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a képi információkra különösen fogékony, és 

képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tudatosság fej-

lődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, 

a fenntarthatóság és a környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének 

kapcsán fejlődik az azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a tudomány és technika fej-

lődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  
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A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink 

segítenek a természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egységek két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.  

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe 

és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Mennyi időnk van? 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának meg-

értése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a kör-

nyezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és tech-

nika fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Miért épp 24 órából áll egy 

nap? Hogyan mérték az időt 

régen, és hogyan mérhetjük 

most? 

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. 

Az idő kifejezése a minden-

napi kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. 

Születés és halál. 

 

Időmérő eszköz készítése, kalibrálá-

sa. Napóra megfigyelése. Időmérő 

eszközök csoportosítása (pontosság, 

használhatóság, esztétikum szerint). 

Az idő múlása jeleinek felismerése, 

szóbeli leírása az emberi egyedfejlő-

dés egyes szakaszaiban. 

A születéssel, gyermekvárással, az 

elmúlással kapcsolatos gyermeki el-

képzelések megbeszélése. 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszé-

lés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

Magyar nyelv és iroda-

lom: hasonlatok, metafo-

rák, szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban). 

 

Ének-zene: ütem, ritmus, 

metronóm. 

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli el-

rendezése; időrend keze-

lése. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 
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oldás 

Csoportos kísérletezés. 

Fogalmak Időmérés, égitest, naptár. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Tájékozódás a tágabb a térben 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. 

A tematikai egység céljai A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén 

belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcso-

latos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fej-

lesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

Pontok 

Taneszközök 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és ha-

zánk néhány főbb természeti és kultu-

rális nevezetessége. A lakóhely törté-

netének néhány fontosabb eseménye 

és természeti környezete. 

 

A felszíni formák megfigyelése terep-

asztalon, maketten vagy saját készítésű 

modellen (például homokasztalon). A 

település és közvetlen környezete fel-

színi formakincseinek összekötése a 

modellezett formákkal. 

Közös bemutató készítése a lakóhely 

kulturális és természeti értékeiről. A 

természeti és mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely értékeinek le-

írásában. 

 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dés, utazás, közleke-

dési eszközök. 

 

Matematika: Tájéko-

zódás a síkban. 

Távolságok, nagy-

ságrendek becslése, 

megnevezése, méré-

se. 

 

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Tárgyak.  

Homokasztal. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 
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megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Fogalmak Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközleke-

dés. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Megtart, ha megtartod 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 

A tematikai egység céljai A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezet és fenntarthatósághoz kötő-

dően. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat mint rend-

szer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, 

jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Milyen kapcsolat van az ünnepek 

és az évszakok között? (Pl. farsang, 

húsvét, pünkösd, karácsony.) 

Mire jók a hagyományok? 

Lehet-e tanulni egy iskolázatlan 

embertől? 

Miért fontos a természetvédelem? 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata a 

természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti és 

épített környezetének kölcsönhatá-

sa az ártéri fokgazdálkodás példá-

ján.  

Haszonállatok: mézelő méh, szür-

kemarha, mangalica, racka. Ha-

Kalendárium készítése, jeles napok és ter-

mészeti történések, népdalok, népköltések 

és versek, szépirodalmi részletek megjelení-

tésével.  

Példák keresése arra, hogyan látták el az ár-

téri gazdálkodásból élők táplálékigényüket 

(növények, tenyésztett állatok, halászat, va-

dászat), hogyan készítették és tartósították 

ételeiket, milyen használati tárgyakat és mi-

lyen nyersanyagokból készítettek, hogyan 

ügyeltek arra, hogy a megújuló természet 

hosszú távon is biztosítsa igényeiket. 

Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása 

(pl. agyag, fűzfavessző, gyógynövényszárí-

tás). 

Annak megértése, hogy a helyi sajátossá-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, meg-

beszélés, beszélge-

tés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadá-

sai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: többjelentésű 

szavak (a fok szó je-

lentései). 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: nép-

művészet. 

 

Erkölcstan: a termé-

szet tisztelete, a ha-

gyományok jelentősé-

ge. 

 

Matematika: rész-

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 
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szonnövények: alma, meggy, szőlő. 

Vadon élő állatok: kárász, csuka, 

nemes kócsag, fehér gólya. Gyógy- 

és fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta. 

A hagyományos házak anyagai 

(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a te-

lepülések mérete. 

A folyószabályozás hatása és a vi-

zek védelme. 

gokra, problémákra a hagyományos tudás 

kínálja a legmegfelelőbb megoldásokat. 

A körültekintő emberi beavatkozás jelentő-

ségének felismerése. A vízvédelem szerepé-

nek belátása. 

Az iskolához legközelebb eső nemzeti park 

vagy tájvédelmi körzet megismerése, ér-

tékmentő munkájának megértése. 

A természetvédelem és a fenntarthatóság 

kapcsolatának felismerése. 

Önálló tanulói 

munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérle-

tezés. 

egész kapcsolat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház részei, 

építőanyagok, anyagok 

felhasználása, meg-

munkálása; élelmisze-

rek tartósítása. 

Fogalmak Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly. Kenyérsütés. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Miért érdemes takarékoskodni? 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos magatartás erősítése. A papírgyártás meg-

ismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 

szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A múzeumok munkájának értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Fogyasztanak-e áramot az elektro-

mos berendezések, ha készenléti 

üzemmódban vannak? 

Mi a különbség a hagyományos és 

az energiatakarékos izzók között?  

Mire jó a papír? Készíthetünk-e ott-

hon is papírt? 

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és ké-

szülékek energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek üzemeltetése 

a hőtermelés miatt veszteséggel is 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő terje-

désével kapcsolatosan.  

A megújuló és nem megújuló energia-

források megkülönböztetése konkrét 

példák alapján. 

Különböző papírfajták vizsgálata meg-

adott szempontok alapján. Példák 

gyűjtése a papír felhasználására. A 

gyűjtött példák alapján az egy hét alatt 

felhasznált papír mennyiségének méré-

se.  

Ismerkedés a papír történetével, merí-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Vizuális kultúra: műve-

letek különféle papír-

fajtákkal (ragasztás, 

kasírozás, kollázs), pa-

pírmasé. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási fo-

lyamatok. 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 
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jár. 

A megújuló és nem megújuló ener-

giaforrások. 

A papír szerepe mindennapi éle-

tünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás váz-

lata (a termék előállítása: nyers-

anyag, termék, késztermék, hulla-

dék; a papírgyártás vízigényes 

folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások új-

rahasznosított papírból. 

A papír mint csomagolóanyag. 

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém újra-

hasznosítására. 

tett papír készítése. A papírgyártás és 

papírkészítés példáján a házi és ipari 

előállítás különbségeinek megfigyelé-

se. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos fo-

gyasztói magatartás szerepének felis-

merése az újrahasznosítás kapcsán, az 

újrahasznosításra gyűjtött példák alap-

ján. 

Az egyes csomagolóanyagok összeha-

sonlítása különböző szempontok sze-

rint (esztétikus, gazdaságos, környe-

zetkímélő, energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó, pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett ta-

pasztalatokról beszámoló szóbeli vagy 

írásbeli vagy rajzos formában előre 

megadott vagy választott szempont 

alapján. 

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

 

Matematika: halmazok. 

Fogalmak Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Az a szép, akinek a szeme kék? 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai egység 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogad-

tatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

     

Fogalmak  

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Merre megy a hajó? 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelme-

zése; hang- és fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén 

keresztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési 

formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hogyan talál vissza tavasszal 

a fecske az ősszel elhagyott 

fészkére? 

Hogyan tájékozódtak a hajó-

sok régen és most?  

Miért színes a szivárvány? 

Van-e hang a Holdon? 

Miért lehet szomjan halni a 

tengeren? 

Miért fagy be nehezen a ten-

ger? 

Miért úszik a jégtömb a ví-

zen? 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. 

A Göncölszekér legendája. 

Tájékozódás iránytűvel: a 

Föld mágneses tere, a mág-

neses vonzás, taszítás. 

Példák hang- és fényjelensé-

gekre. 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-

olvadás, oldódás-

kristályosítás) és nem meg-

Példák keresése az állatok tájékozódására. A 

Göncölszekér csillagkép felismerése. Rajz 

készítése szabadon választott csillagképről, a 

csillagkép nevével kapcsolatos gyűjtőmunka 

végzése. 

Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban 

(vonzás, taszítás, a kölcsönösség felismeré-

se). Az iránytű működésének értelmezése. 

Annak megértése, miért jelentett az iránytű 

feltalálása hatalmas segítséget a hajósoknak. 

Konkrét jelenségek (rezgő húrok, megütött 

vizespohár, rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán 

keresztül annak megtapasztalása, hogy a 

hangot a levegő rezgésén keresztül érzékel-

jük. Fénytörés és -szóródás vizsgálatán ke-

resztül annak felismerése, hogy a fehér fény 

különböző színek keveréke. 

Példák gyűjtése környezetünkből keverékek-

re és oldatokra. A sós víz fagyásának vizsgá-

latán keresztül annak meglátása, miért fagy 

be nehezebben a tenger, mint az édesvíz.  

A vízkörforgalom egyes lépésein keresztül a 

már ismert fizikai változások (párolgás, le-

csapódás) bemutatása, az ellentétes irányú 

folyamatok felismerése. A víztakarékosság, 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadá-

sai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Vizuális kultúra: képek 

vízről, tengerről, hajók-

ról. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a hajózás mint téma, 

a csillagképekhez kötődő 

mítoszok, mondák, le-

gendák. 

 

Ének-zene: a hangszerek 

hangja, hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő dalok. 

 

Matematika: Tájékozódás 

a külső világ tárgyai sze-

rint; a tájékozódást segítő 

viszonyok megismerése.  

Számok, nagy számok, 

mértékegységek. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 
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fordítható folyamatok (égés). 

Körfolyamat: a víz körfor-

galma a természetben. 

Sós víz, édesvíz.  

Az édesvízkészlet mennyisé-

ge a Földön a sós vízhez ké-

pest. 

az édesvíz-készlet védelme fontosságának 

felismerése. 

Fogalmak Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Egészség és betegség 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai egység 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felisme-

résének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A fele-

lősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

     

Fogalmak Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Önismeret és viselkedés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megisme-

rése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresé-

se az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”? 

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között? 

A kutya magatartásán keresztül példák 

vizsgálata az állati kommunikációra. 

Hasonlóságok és különbségek keresése 

az állati és emberi kommunikáció kö-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások, közmondá-

sok, metaforák (az ember 

és az állatok viselkedésé-

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 
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Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből? 

Hogyan kerülhetjük el a sértődé-

seket, veszekedéseket? 

Hogyan őrizhetjük meg barátsá-

gainkat? 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, területvé-

dő és behódoló magatartása. 

Az emberi kommunikáció: be-

széd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, hunyo-

rítás, testtartás szerepe. 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

élethelyzetekben. Példák a hely-

telen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, iskolai kö-

zösségek. 

zött. 

Filmrészletek, fotók segítségével az 

emberi kommunikáció elemeinek vizs-

gálata, a mimika és a testtartás szerepé-

nek elemzése egy-egy példán. Szerepjá-

ték során a megállapítások kipróbálása, 

ellenőrzése. 

Emberi magatartásformák megfigyelése 

különböző helyzetekben. Helyzetgya-

korlatok elemzése. Példák csoportosítá-

sa (helyes és helytelen viselkedés), ér-

vek és indokok keresése. 

Az együttélés alapvető szabályainak 

megbeszélése. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

vel kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: arckife-

jezések, testbeszéd megje-

lenítése művészeti alkotá-

sokon. 

 

Ének-zene: emberi konf-

liktusok megjelenése da-

lokban. 

 

Matematika: hasonlósá-

gok és különbségek. 

Erkölcstan: emberi kap-

csolatok, közösség, a he-

lyes magatartás. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Vágtat, mint a paripa 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Testrészek. 

A tematikai egység céljai A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és kapcsolatuk felismertetése. Az ember 

megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgás-

szervrendszer működésének alapvető megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépí-

tésének és mozgásának példáján. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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szervezési formák 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó 

hosszútávfutó?  

Hogyan fejleszthetjük mozgá-

sunkat?  

A mozgásfajták megkülönböz-

tetése (egyenletes és gyorsuló 

mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek sze-

repe: hajlékonyság, erő, rugal-

masság, gyorsaság, ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A 

tánc mint mozgás. A mozgás 

mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód ve-

szélyei. 

 

Mozgásjelenségek vizsgálata játékos kísérle-

teken keresztül: kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel kapcsolatban. A je-

lenségek megfigyelése az állandóság és a 

változás szempontjából, a változások megfi-

gyelése, adott szempontú besorolása (a moz-

gás gyorsasága, iránya). 

Példák gyűjtése mozgással kapcsolatos re-

kordokra. 

A rendszeres testmozgás jelentőségének fel-

ismerése. Esettanulmányok, példák feldol-

gozása arról, hogy a rendszeres testmozgás 

hogyan fejleszti az akaraterőt, állóképessé-

get, ügyességet. A bemelegítés fontosságá-

nak, az edzésmunka során a fokozatosság el-

vének belátása. Lehetőségek keresése a 

lakóhelyen a rendszeres testmozgás gyakor-

lására. 

 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, meg-

beszélés, beszélge-

tés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadá-

sai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Vizuális kultúra: a moz-

gás megjelenítése a mű-

vészetekben, mozgókép 

készítése. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás, 

az edzés, a bemelegítés; 

világcsúcsok,  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  a mozgás, illetve a 

ló mozgásá-nak megje-

lení-tése irodalmi alko-

tásokban, mondókák-

ban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Mozgásszerv, mozgásforma. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Kertben, mezőn 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai egység céljai A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható ré-

szeinek megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 
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Hogyan kerül a kenyér az asztalra? 

Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér példáján 

a nyersanyag, termék, késztermék fogalma, 

a rostálás, a szitálás, az őrlés, a kelesztés és 

a dagasztás folyamata, az üzletekben kap-

ható kenyerek és az adalékok szerepe, ke-

nyérsütés házilag, kapcsolódás az új kenyér 

ünnepéhez, a kenyérrel kapcsolatos ha-

gyományok. 

Példák gyűjtése kenyérfajták-

ra, összehasonlításuk külön-

böző szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a termé-

szet tiszteletének felismerése 

a hagyományos életmód egy-

szerű cselekvéseiben. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszélés, 

beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegoldás 

Csoportos kísérletezés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyér-

rel kapcsolatos ha-

sonlatok,  

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások..  

 

Ének-zene: a ke-

nyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlények-

kel kapcsolatos da-

lok. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: gyártá-

si folyamat; alap-

anyag, nyersanyag, 

késztermék 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Mennyi időnk van?  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai egység céljai Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának megér-

tése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a környezet 

és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika fejlő-

désének felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 
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formák 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázi-

sok képének megismerése.  

A távcső mint a távoli ob-

jektumok megfigyelésének 

eszköze. 

 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap körüli ke-

ringés) elképzelés kialakítása modell alapján. 

Annak felismerése, hogy a Földön nem min-

denütt egyszerre van nappal, illetve éjszaka. 

Az időzónák megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár elemei és a Föld 

mozgásai között. 

Képek keresése, közös bemutató készítése: az 

égitestek szépségének meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a 

naptárban, a ciklikus ritmus felismerése. An-

nak megsejtése, hogy a különböző időszámí-

tási módszerek miatt eltérések adódhatnak. 

A távcső működésének vizsgálata. Annak 

megértése konkrét példák alapján, miért je-

lentett a távcső felfedezése hatalmas mér-

földkövet a tudomány fejlődésében. 

 Vizuális kultúra:  

az idő képi ábrázolása, 

az égitestek képi ábrázo-

lása. 

 

Ének-zene: ütem, ritmus, 

metronóm. 

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése; időrend ke-

zelése. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához szük-

séges tárgyak, esz-

közök. 

 

Fogalmak Időmérés, égitest, naptár. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 
Tájékozódás a tágabb térben 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. 

A tematikai egység céljai A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A 

helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív atti-

tűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat 

előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hol találjuk Magyarországot a A felszíni formák megfigyelése terepasztalon,  Magyar nyelv és irodalom: Tankönyv. 
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Föld bolygón és lakóhelyün-

ket Magyarországon?   

Hogyan tervezhetünk meg 

egy utazást? 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, al-

föld, óceán, tenger, tó, fo-

lyam, folyó, patak).  

Magyarország helyzete: ál-

lamhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos orszá-

gaink. 

Magyarország elhelyezése: 

Föld bolygó, Európa konti-

nens, Közép-Európa, Kárpát-

medence. 

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. Külváros, kertvá-

ros, belváros. Vonzáskörzet. 

Magyarország nagy tájegysé-

gei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyeze-

tünk és hazánk néhány főbb 

természeti és kulturális neve-

zetessége.. 

Közlekedési eszközök. Tö-

megközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi köz-

lekedési eszközök. 

maketten vagy saját készítésű modellen (pél-

dául homokasztalon) és összevetése térképpel, 

földgömbbel. 

A fő világtájak megnevezése, elhelyezése a 

térképen. Az égtájak azonosítása a közvetlen 

környezetben. 

Magyarország domborzati térképén az alapve-

tő térképjelek megnevezése, a szomszédos or-

szágok felsorolása. 

A nagy tájegységek felismerése Magyarország 

térképén. Irányok, távolságok leolvasása. 

A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rend-

szerében. Konkrét példák besorolása. 

Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka 

elvégzése: képek, történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település megtalálása 

Magyarország térképén. Néhány jellegzetes 

magyar nevezetesség megismerése képeken, 

multimédián keresztül. Utazás tervezése a la-

kóhely és valamely nevezetes helység között, 

térkép segítségével: úticél megtalálása, köz-

benső állomások felsorolása, látnivalók felso-

rolása, a távolság és időtartam becslése.  

A tömegközlekedési rendszer jelentőségének, 

környezeti hatásainak elemzése. 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthe-

tő értékek megjelenítése a 

szépirodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köt-

hető jelképek. 

 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységek-hez vagy a la-

kó-helyhez köthető népda-

lok, zene-művek. 

 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 

 

Fogalmak Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél Megtart, ha megtartod Órakeret 
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0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

     

Fogalmak  

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Az a szép, akinek a szeme kék?  

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai egység céljai Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok különbözőségének el-

fogadtatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és segítőkész magatartás 

megalapozása, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Mitől látunk valakit szépnek? 

Csak a szupermodellek lehetnek 

szépek? 

Emberábrázolás a művészetben. 

Szépségideálok. 

Külső és belső tulajdonságok. 

Szerzett és öröklött tulajdonsá-

gok. 

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai (tisztálkodás, 

haj, körmök, bőr, fogak ápolása). 

A divat és a testápolás kapcsola-

ta. 

Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

Példák, illusztrációk gyűjtése különböző 

korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem minden szépségideál 

vagy divat hat előnyösen egészségünkre, 

egyes szokások pedig kifejezetten egész-

ségkárosítóak (tűsarkú cipők, fűző stb.). 

Az emberek közötti testi különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése. Példák alapján 

az öröklött tulajdonság megértése, tulaj-

donságok csoportosítása. 

A helyes és rendszeres testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. Annak felismeré-

se, hogy a divat nem mindig az egészséges 

testápolási szokásokat közvetíti, gyakran 

felesleges vagy káros szokásokat is erőltet-

het. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztály-

munka.  

Önálló tanulói mun-

ka. 

Vizuális kultúra: em-

berábrázolás a művé-

szetben; portré és kari-

katúra. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a jellemzés; ha-

sonlatok, metaforák a 

szépséggel kapcsolat-

ban. 

 

Ének-zene: gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi tulajdon-

ságot karikíroznak. 

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 
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Személyes tapasztat szerzése az érzékszervi 

és a mozgásszervi fogyatékkal élők életé-

ről. Fogyatékkal élők elfogadása, segítése. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a testápolás 

módjai, egészséges 

életmód 

Fogalmak Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Egészség és betegség 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai egység céljai Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek 

felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gya-

korlása. A felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Milyen jelei lehetnek annak, hogy 

betegek vagyunk?  

Mitől függ a gyógyulás? 

Mi a teendő baleset esetén? 

Az egészséges életmód (táplálko-

zás, aktív és passzív pihenés, öl-

tözködés, személyes higiéné, 

rendszeres testmozgás, lelki 

egészség). 

A betegség (nátha, influenza, bá-

rányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, örökle-

tes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és a 

Az egészségünket károsító és vé-

dő szokások csoportosítása. Pél-

dák gyűjtése az aktív és passzív 

pihenésre. 

A betegségtünetek felismerésének 

gyakorlása esettanulmányokon 

keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak 

gyakorlása. 

A gyógyítók munkájának elisme-

rése, tisztelete. Az egyes egész-

ségügyi intézmények használatá-

nak megismerése. 

A megelőzés szerepének felisme-

rése. A mentők munkájának érté-

kelése, tisztelete. Teendők, segít-

ségkérés módjainak megismerése 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladat-

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

hasonlatok, szólásmondások, 

közmondások, mesék (az 

egészséggel és betegséggel 

kapcsolatban).  

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: a betegség tünetei, teen-

dők betegség esetén. 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 
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kórház feladatai. A gyógyszertár. 

A védőoltások szerepe. 

Baleset: megelőzés, segélykérés, a 

mentők értesítése. A mentők mun-

kája. 

baleset esetén. megoldás 

Csoportos kísérlete-

zés. 

Fogalmak Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Önismeret és viselkedés 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység céljai  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

     

Fogalmak  

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 
Vágtat, mint a paripa 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Testrészek. 

A tematikai egység céljai A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez. 

A ló mozgása: ügetés, po-

roszkálás, vágta. 

A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése 

és életmódja, illetve természetes környe-

zete között. Annak magyarázata, miért el-

terjedt haszonállat a ló: példák keresése a 

ló és az ember kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése és a kü-

lönböző mozgásformáinak összehasonlí-

tása. 

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbe-

szélés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási 

mód-szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Ének-zene: népdalok, ze-

neművek a ló és ember kap-

csolatáról, a ritmus és a 

mozgás kapcsolata (táncok). 

 

Testnevelés és sport: világ-

csúcsok, nemzeti rekordok 

különböző sportágakban, 

lovassportok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tárgyak, 

eszközök. 
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Differenciálás.  

Frontális osztálymun-

ka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmeg-

oldás 

Csoportos kísérletezés. 

a mozgás, illetve a ló moz-

gásának megjelenítése iro-

dalmi alkotásokban, mon-

dókákban. 

Fogalmak Mozgásszerv, mozgásforma. 

 

Tematikai egység/fejlesztési cél 
Kertben, mezőn 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszak. 

A tematikai egység céljai A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Mit érdemes venni a piacon? Hon-

nan származik, és mire utal a nö-

vény elnevezés?  

Mitől növekszik a növény? 

Hogyan kerül a kenyér az asztalra? 

A Nap mint energiaforrás. A napsu-

gárzás hatása az élővilágra. 

Gombák, növények, állatok. 

Zöldségek, gyümölcsök. A növény 

részei (gyökér, szár, levél, virág, 

termés). A mag. Ehető növényi ré-

szek. 

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés. 

Lebomlás, komposztálás, rothadás. 

Háziállatok (kutya, macska), ha-

Életközösség megfigyelése. Az élővi-

lág szerveződési szintjeinek felisme-

rése. A megfigyelt élőhely élőlényei-

nek csoportosítása (gomba, növény, 

állat, zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán vagy a 

kertben. Az idényzöldségek, idény-

gyümölcsök felismerése, csoportosítá-

sa aszerint, hogy mely ehető növényi 

részt fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre. 

Naptár készítése az idényzöldségekről 

és idénygyümölcsökről. 

Növény fejlődésének megfigyelése.  

Lebomlás vizsgálata. A komposztálás 

szerepének felismerése. Szerves hul-

Szemléltetés. 

Tanári magyarázat. 

Megfigyelés, megbeszé-

lés, beszélgetés. 

Vita. 

Tanulók kiselőadásai. 

Projektmódszer. 

Kooperatív oktatási mód-

szer.  

Szerepjáték.  

Házi feladat. 

Differenciálás.  

Frontális osztálymunka.  

Önálló tanulói munka. 

Páros munka. 

Csoportos feladatmegol-

Vizuális kultúra: mes-

terséges életközössé-

gek (kert, mező) képi 

megjelenítése; zöld-

ség- és gyümölcs-

csendéletek.  

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Képek, ábrák.  

Bábok. 

Szókártyák. 

A témák fel-

dolgozásához 

szükséges tár-

gyak, eszközök. 
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szonállatok (tyúk, kacsa), hazai va-

don élő állatok (rókalepke, májusi 

cserebogár, kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, róka). 

Szaporodás: pete, tojás, elevenszü-

lő. 

ladékok csoportosítása a komposztál-

hatóság szerint. 

 

A megfigyelt élőhelyen talált növé-

nyek csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

Példaállatok csoportosítása a tanult 

csoportok szerint (háziállat, haszonál-

lat, vadon élő állat, illetve ízeltlábúak, 

halak, madarak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom tanul-

mányozása, lerajzolása. Életnyomok 

gyűjtése a terepi látogatás során. 

Állatnyomok megismerése. 

dás 

Csoportos kísérletezés. 

Fogalmak Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a termé-

szeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges 

és adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás 

ismerete. 

Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.  

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában.  
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ERKÖLCSTAN 

Célok és feladatok 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolko-

dás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetí-

tése, 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 folyama-

tát, illetve a tartalmának szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember elidegeníthetetlen jo-

gát 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 támaszkod-

hat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányo-

zása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításá-

ban, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás so-

rán 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 lé-

teznek 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 érték-

renddel, 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 környe-

zet 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 kap-

csolódva 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 erő-

sítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig fej-

lődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, vala-

mint a bűntudat kezelésében. 
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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 magatartás-

nak 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 elfogadta-

tása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kogni-

tív szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásá-

nak. 

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 gazda-

gítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalato-

kon, 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 témakö-

rök, 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 meg-

próbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, il-

letve 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 külön-

böző 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, 



ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam 

 229 

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. 

 

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 – álta-

lában 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 képe-

sek 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 gye-

rekek 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 eb-

ben az életszakaszban, amire az erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Mindazonáltal az önkifejezés leg-

jellemzőbb 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 normájá-

hoz, 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 kör-

ében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály kisebb-

ség(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 problé-

mákat mérlegelni és megoldani. Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint figyelmüket szándéko-

san a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében fel-
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vetődő 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. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevés-

sé van helye. Ennek a korosztálynak mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas helyzeteken belüli néző-

pontváltás – 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. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Az én világom Órakeret 

11/11 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólíta-

nak engem mások? Mit jelent a ne-

vem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves 

vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok 

magamról? Milyen voltam kisebb 

koromban? Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, ame-

lyek az én helyemet, az én dolgaimat 

jelölik és megkülönböztetik azokat 

másokéitól? 

 

Leírás, rajzolás, festés, mintázás. Önarc-

kép. Családfa készítése, rajzos fotóalbum 

összeállítása. Képi kifejezés, illusztráció. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Vizuális kultúra: 

személyes élmé-

nyek megjelenteté-

se sík vagy plaszti-

kus alkotásokban. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédkészség, be-

szédbátorság fej-

lesztése, 

önismereti gyakor-

latok, 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe 

nézek? Hasonlítok-e valakire a csa-

ládban? 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? Miben kell erő-

södnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevé-

kenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, mi-

ért? Hová szeretnék eljutni? Melyek 

a legkedvesebb játékaim és tárgya-

im? Miért szeretem őket? Hogyan 

vigyázok rájuk? Mit szeretek játszani 

és kivel? Mit szeretek csinálni és mit 

nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit könnyű megtennem, és mit ne-

héz? Voltam már olyan nehéz hely-

zetben, amikor először nem tudtam, 

mit kell tennem? Végül mit tettem? 

Mit csinálnék most, ha ugyanabban a 

helyzetben lennék? 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

 

a szituációnak 

megfelelő nyelv-

használat fejleszté-

se 

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

egység/fejlesztési cél 

Társaim – Ők és én Órakeret 

12/12 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az is-

kolából és máshonnan? Milyen kap-

csolat 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 min-

denben különböznek tőlem? Vajon 

milyennek látnak ők engem?  

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen ok-

ból lépek kapcsolatba másokkal? 

Hogyan szólítsam meg a különböző 

korú közeli és távolabbi ismerősö-

ket? Hogyan szólítsam meg az iskola 

idősebb tanulóit, a tanárokat és az is-

kolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőt-

tektől és gyerekektől? Hogyan szólít-

sak meg egy ismeretlen embert, ha 

segítségre van szükségem? Hogyan 

Leírás, rajzolás, festés, mintázás. Fényké-

pezés.  

Képi kifejezés, illusztráció. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Köszönések, megszólítások megtanulása, 

gyakorlása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

 

Környezetismeret: 

különbség a felnőt-

tek és a gyerekek 

között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

egyszerű ítéletalko-

tás mesék szereplő-

iről; mindennapi 

konfliktusok átélé-

se dramatikus já-

tékban; szöveges 

üzenetek érzelmi 

tartalmának megér-

tése. 

A szituációnak 

megfelelő nyelv-

használat alkalma-

zása. 

Nem verbális jelzé-

sek tartalmának fel-

ismerése.  

 

Vizuális kultúra: 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. Fény-

képező-gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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viselkedjek, ha engem szólítanak 

meg? Hogyan illik viselkednem kü-

lönböző helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít 

meg az utcán? Kiben bízhatok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik ember-

ről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavak-

kal, gesztusokkal és képekkel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szere-

tek valakit? Miként fejezhetem ki el-

fogadható formában azt, ha nem sze-

retek valakit? Milyen jelek árulják el 

számomra, hogy milyen érzéseket 

vált ki másokból, amit mondok vagy 

teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani en-

gem? Mivel tudok én megbántani 

másokat? Előfordulhat-e olyan hely-

zet, amikor jobb, ha nem mutatjuk ki 

az érezéseinket? Miben más az, ha 

személyesen találkozunk valakivel, 

mint hogyha telefonon vagy interne-

ten beszélünk vele? 

átélt esemény vizu-

ális megjelenítése;  

a kép és a hang sze-

repének megfigye-

lése animációs me-

sékben; a közvetlen 

és közvetett kom-

munikáció közti 

különbségek felis-

merése. 

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

ellenszenv. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A környező világ Órakeret 

12/10 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 
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Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi 

van nagyon közel és mi van borzasz-

tóan 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 tu-

dunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a sze-

replőik? Kiknek a fejében születnek 

a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  

 

Növények és állatok a környezetünk-

ben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk 

növények? Mi változna meg, ha hir-

telen eltűnnének? Hogyan tudunk vi-

gyázni rájuk és részt venni a gondo-

zásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az erdők-

ben és a réteken élő növényekért is? 

Mit tudunk tenni értük? 

Milyen állatok élnek a környeze-

tünkben? Hogyan tudunk részt venni 

a gondozásukban? Mit jelentenek 

számunkra a velünk élő házi állatok? 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, mintá-

zás. Fényképezés. Filmnézés, beszélgetés 

a filmről, filmelemzés. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, játékban. 

Mese kitalálása, eljátszása. Mese szereplő-

inek megjelenítése. 

Bábkészítés. Jó és rossz kitalált lények 

megjelenítése. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték.  

Képes játékok, memóriajáték, képfelisme-

rő, párosító, csoportosító, képátalakító, ki-

egészítő feladatok. 

Órai alkotómunka megszervezése, lebo-

nyolítása, anyagok, eszközök csoportosí-

tása, eszközhasználat, elpakolás, szelektív 

hulladékgyűjtés megbeszélése, elvégzése, 

értékelése. 

Szabad beszélgetés. Irá-

nyított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Állat- és növénykert lá-

togatás. 

 

Környezetismeret: 

szobanövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a 

természeti környezet 

elemeinek megjelení-

tése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápo-

lás, állatgondozás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a mesék világa; 

alapvető erkölcsi-

esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jó-rossz, 

igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuá-

lis megjelenítése; kü-

lönböző anyagok 

használata a kifejezés 

szándékával; képzelet-

beli helyek, terek meg-

jelenítése; meseszerep-

lők megjelenítése 

különféle technikák-

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek, tárgyak. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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Mi az, amit megtehetünk egy állattal, 

és mi az, amit nem szabad megten-

nünk?  

kal. 

Fogalmak 
Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, 

képzelet, jó, rossz. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 

18/18 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

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 meg-

alapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi válto-

zott ezen a téren óvodás korom óta? Melyek 

az én közösségeim az iskolában és az isko-

lán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kap-

csolatom azokkal a családtagjaimmal, akik-

kel 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? 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Kapcsolati háló, családfa készítése, 

rajzos fotóalbum összeállítása. Na-

pirend, napló. 

Képi kifejezés, illusztráció. Képre-

gény, fotósorozat. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gon-

dolatok megfogalmazása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

Környezetismeret: 

az iskolai élet rend-

je. 

 

Vizuális kultúra: az 

internethasználat 

szabályai; videojá-

tékokkal kapcsola-

tos élmények fel-

dolgozása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: élet a 

családban; családi 

rendezvények, ün-

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. Fény-

képező-gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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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 csa-

lád a másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi szokásaink van-

nak? Mit szeretek ezek közül és mit nem? 

Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, és ho-

gyan tartjuk meg ezeket? Mit szeretek kö-

zülük és miért? Van olyan is, amit nem sze-

retek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai 

és ünnepei a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Mi-

lyen 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? 

ték. 

 

nepek, események;  

iskolai és osztály-

rendezvények. 

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

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 

12/12 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel mi-

lyen kapcsolatban vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy 

helyen (községben, városi lakóne-

gyedben, utcában, társasházban) 

élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi szokása-

ink és hagyományaink? Ha igen, 

részt szoktam-e venni ezekben? Mi a 

jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családom-

mal vagy az iskolával? Milyen más 

helyekkel állnak kapcsolatban a szü-

leim és a rokonaim? Mi mindenben 

különböznek ezek a mi lakóhelyünk-

től?  

Vajon vannak-e egészen másféle la-

kóhelyek is hazánkban és a világ más 

részein? 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, mintá-

zás. Fényképezés. Filmnézés, beszélgetés 

a filmről, filmelemzés. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték. Népszokások, népszoká-

sokat stilizáló körjátékok, táncok, versek, 

mondókák. 

Képes játékok, párosító, csoportosító, 

képátalakító, kiegészítő feladatok. 

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

 

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső 

és belső terei. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. Fény-

képező-gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 

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

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A környező világ Órakeret 

12/2 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

Kapcs. pontok Taneszközök 
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szervezési formák 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesék-

ben? Honnan tudjuk? Mi mindent 

tesznek a jó és mit a gonosz szerep-

lők? Miért és hogyan harcolnak 

egymással a mesékben a jó és gonosz 

oldal hősei? 

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a vidé-

künkön, és miért éppen ezeket szere-

tem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növénye-

ket vagy állatokat védettnek? Én ho-

gyan tudok hozzájárulni a természet 

és az élővilág értékeinek megóvásá-

hoz? 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, mintá-

zás. Fényképezés. Filmnézés, beszélgetés 

a filmről, filmelemzés. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, játékban. 

Mese kitalálása, eljátszása. Mese szereplő-

inek megjelenítése. 

Bábkészítés. Jó és rossz kitalált lények 

megjelenítése. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték.  

Képes játékok, memóriajáték, képfelisme-

rő, párosító, csoportosító, képátalakító, ki-

egészítő feladatok. 

Órai alkotómunka megszervezése, lebo-

nyolítása, anyagok, eszközök csoportosí-

tása, eszközhasználat, elpakolás, szelektív 

hulladékgyűjtés megbeszélése, elvégzése, 

értékelése. 

Szabad beszélgetés. Irá-

nyított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintaköve-

tés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Állat- és növénykert lá-

togatás. 

 

Környezetismeret: szo-

banövények és házi 

kedvencek gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a ter-

mészeti környezet ele-

meinek megjelenítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növényápo-

lás, állatgondozás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a mesék világa; 

alapvető erkölcsi-

esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jó-rossz, 

igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; külön-

böző anyagok haszná-

lata a kifejezés szándé-

kával; képzeletbeli 

helyek, terek megjele-

nítése; meseszereplők 

megjelenítése különféle 

technikákkal. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek, tárgyak. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 

Fogalmak 
Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett növény és állat, természetvédelem, képzelet, való-

ság, jó, rossz. 
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A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adata-

ival.  

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. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között él-

nek, 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 pe-

dig 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 kompetencia-

fejlesztés néhány eleme – elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek szerkesztése és rövid szövegek alko-

tása 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 beszélge-
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tések 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 jel-

legű 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. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 

10/10 óra 

Előzetes tudás Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében. 

A tematikai egység 

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 Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim 

vannak? Mi változott meg rajtam az is-

kolába lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a leg-

jobban? Miért? Mit nem szeretek ma-

gamban és miért? Mi az, amin szeretnék 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Fotóalbum. Kapcsolati háló. Napirend, 

napló. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondola-

tok megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, írásban, 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek; külső és 

belső tulajdonsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; port-

ré és karikatúra; 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek, tárgyak. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-
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változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanu-

lok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a csa-

ládban 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? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a test-

véreimnek és az osztálytársaimnak? Mi-

ben és hogyan? 

 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a test-

véreim, a nagyszüleim és más rokonaim? 

Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim 

és mások? Ők mit szeretnek bennem és 

miért? Mit nem szeretnek és miért? Fon-

tos-e, hogy mindenki szeresse az em-

bert? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire 

szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságai-

mon szeretnék változni? Miért és hogyan 

tudnám ezt megtenni? 

játékban. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Átváltozás, arcfestés, maszkkészítés, 

jelmezbál. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

 

emberi gesztusok 

értelmezése és kife-

jezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; sa-

ját érzelmek felis-

merése és kifejezé-

se mozgóképek és  

hanganyagok segít-

ségével. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése 

emberekről; véle-

mények összeveté-

se.  

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: önis-

meret. 

 

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 

Fogalmak 
Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítő-

készség, példakép. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közösségben és egyedül – a társaim és én Órakeret 

12/12 óra 

Előzetes tudás A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről. 

A tematikai egység 

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 Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélge-

tünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segít-

heti, és mi gátolhatja a párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjá-

tékkal, testtartással, hanglejtéssel? Honnan tu-

dom, hogy pontosan megértettem-e, amit a 

másik mondani akar? Mi mindent kell figye-

lembe 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 titkai-

mat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, 

és mit nem tesz egy igazi barát? Mi mindent 

tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha a ba-

rátom olyasmit csinál, amivel én nem értek 

egyet? 

 

Békében és haragban 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, fes-

tés, mintázás. Fényképezés. 

Filmnézés, beszélgetés a filmről, 

filmelemzés. 

Képregény, fotósorozat. 

Érzelmek, érzelmi viszonyok ki-

fejezése mozdulatokkal, mimi-

kával. Activity, pantomim. 

Árnyjáték. Élőképek. Képalá-

írás, szövegbuborék, alámondás, 

szinkronizálás. Stílusgyakorla-

tok. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, 

gondolatok megfogalmazása. 

Játék, szerepjáték, szituációs já-

ték, színjátszás, bábjáték.  

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

Színházlátogatás, drámape-

dagógia. 

 

Környezetismeret: 

az emberi kommu-

nikáció; beszéd, 

testbeszéd, arckife-

jezés, gesztusok; 

barátság; kommu-

nikáció a barátok 

között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem 

a beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek ér-

telmezése és létre-

hozása; a közvetlen 

és az online kom-

munikáció összeha-

sonlítása. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos 

másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha 

igen, miért? Hogyan alakulnak ki ilyen helyze-

tek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet 

egy összeveszés után kibékülni? Hogyan lehet 

elérni, hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Mi-

lyen 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 en-

nek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt 

tapasztalom? 

Fogalmak 
Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, 

magányosság, elfogadás, kirekesztés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Az osztály és az iskola Órakeret 

11/11 óra 

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

A tematikai egység 

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 Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi válto-

zott ezen a téren az utóbbi időben? Van-

nak-e új közösségek az életemben? Van-e 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Beszélgetés, fotó- és film-

elemzés. Kapcsolati háló, közösségi 

hálózat. 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselke-

dési normák külön-

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-



ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam 

 244 

olyan közösség, amelyikkel szorosabbá 

vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet 

ennek az oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem je-

lenlegi 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 csa-

pat vagyunk-e? Miből derül ez ki? Miben 

és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, 

a szünetben és egyéb helyzetekben? Ki ta-

lálta ki ezeket a szabályokat? Készen kap-

tuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? Me-

lyik szabálynak mi a célja? Mennyire 

tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, 

ha betartjuk őket? Mi a következménye 

annak, ha 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 érde-

melte ki, hogy iskolát neveztek el róla? 

Milyen szokások és hagyományok vannak 

a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és mi-

Érzelmek kifejezése, érzések, gondo-

latok megfogalmazása. 

Érzelmek, érzelmi viszonyok kifeje-

zése Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

Színházlátogatás, drámape-

dagógia. 

 

féle élethelyzetek-

ben; együttélés a 

családban; baráti 

kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a kör-

nyezetben élő em-

berek megjeleníté-

sével. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

iskolai és osztály-

rendezvények; a 

közösségért végzett 

munka. 

mek. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon, számító-

gép, Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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lyenek a hagyományaik? Lehet-e közöttük 

olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

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

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ Órakeret 

6/6 óra 

Előzetes tudás Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

céljai 

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

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket 

örököltünk az előttünk élő nemzedé-

kektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a 

múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová eredeti-

leg épültek vagy a múzeumfalvak-

ban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül min-

ket? Miben különböztek ezektől szü-

leink és nagyszüleink gyermekkorá-

nak tárgyai? Milyen régi tárgyakat 

őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait szá-

mos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Mi történik napjainkban a megunt, 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, mintá-

zás. Kép- és filmnézés (történelmi, isme-

retterjesztő, rekonstrukciós képek és fil-

mek).  

Rekonstrukciós játékok, feladatok (rajzos 

képkiegészítés, épületromok, romvárosok 

felépítése ismeretek és képzelet alapján. 

Makett-készítés. 

Képzeletbeli utazások időben és térben. 

Tárgyfelismerés. Funkció és forma. Hasz-

nálati tárgy kitalálása, tervezése adott 

funkcióhoz. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, szín-

játszás, bábjáték.  

Más kultúrák megismerése, tanulmányo-

zása. 

Egyéni és csoportos kutatómunka. Gyűj-

tés, munkanapló, portfolió, házi dolgozat, 

fotós, filmes dokumentálás, kiselőadás. 

Saját kincsesláda, múzeumdoboz összeál-

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

Múzeumlátogatás, múzeum-

pedagógia. 

 

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, ha-

zánk fő nevezetes-

ségei; a lakóhely 

története és termé-

szeti környezete; 

nemzeti park, táj-

védelmi körzet; 

háztartási eszkö-

zök. 

 

Vizuális kultúra: 

helyek, helyszínek 

megjelenítése sze-

mélyes élmények 

alapján; a környe-

zetben észlelhető 

változások megfi-

gyelése és megje-

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon, számító-

gép, Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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elromlott vagy divatjamúlt tárgyak-

kal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemze-

dék az utána következőre? Mit lehet 

az összes ember közös kincsének te-

kinteni a mai világban? Melyek a vi-

lág legszebb, legkülönlegesebb he-

lyei és építményei? Vajon miért 

fontos ezek védelme és megőrzése? 

lítása (fontos emlékek, tárgyak születésem 

óta), tárlatvezetés. 

Osztálymúzeum, emlékdoboz (az osztály-

közösség fontos fotóinak, emlékeinek, tár-

gyainak múzeuma), tárlatvezetés. 

  

 

lenítése; terekhez 

kapcsolódó érzel-

mek, hangulatok 

azonosítása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

technika vívmánya-

inak mindennapi 

használata.  

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

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kulturális-nemzeti közösség Órakeret 

18/18 óra 

Előzetes tudás A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 

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 ki-

sebbségek 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 Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a 

nagyszüleim; milyen nyelven beszélnek 

egymással és velem? Milyen nyelvet hasz-

nálnak a szomszédaink? Hogyan kapcsol ösz-

sze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki 

nem érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? 

És milyen érzés az, amikor mindenki más 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, fes-

tés, mintázás. Kép- és filmelem-

zés.  

Kifejezés. Metakommunikáció, 

gesztus, mimika. 

Érzelmek, gondolatok, indulatok 

kifejezése hangban, képben, moz-

dulatban, játékban. 

Képaláírás, szövegbuborék, alá-

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Környezetismeret: 

jeles napok, ünne-

pek, helyi hagyo-

mányok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, vitakész-

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon, számító-

gép, Internet. 
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nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni 

egymás megértése érdekében, ha nem érjük 

egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a kö-

zösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehéz-

séggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyaror-

szágon? Fontos-e ezek megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság ösz-

szetartozását? Mit jelentenek számomra ezek 

a jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar csalá-

dok 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 kö-

zösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyar-

országon? Miben különböznek ezek szokásai 

és ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és mi-

lyen ünnepeket tartanak a világ más részein 

élő kulturális közösségek? 

mondás, szinkronizálás. 

Népszokások, népszokásokat stili-

záló körjátékok, táncok, versek, 

mondókák. 

Képes játékok, memóriajáték, 

képfelismerő, párosító, csoportosí-

tó, képátalakító, kiegészítő felada-

tok. 

Zászló, címer tervezés, készítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs já-

ték, színjátszás, bábjáték.  

Más kultúrák, népszokások meg-

ismerése, tanulmányozása. 

Egyéni és csoportos kutatómunka. 

Gyűjtés, munkanapló, portfolió, 

házi dolgozat, fotós, filmes doku-

mentálás, kiselőadás. 

  

 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

 

ség; mások véle-

ményének megérté-

se, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi vi-

lágával való ismer-

kedés; 

a viselkedés szabá-

lyai az online kö-

zösségekben; 

kommunikációs 

szokások.  

 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 

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

egység/fejlesztési cél 

A mindenség és én – Születés és elmúlás Órakeret 

8/ 8 óra  

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

A tematikai egység 

céljai 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondol-

kodás a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világ-

ban? 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 végé-

ről? Mit gondolnak az emberek a halál-

ról? 

 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak 

vagyunk a világra és kutatjuk a titkait? 

Milyen módon, milyen forrásokra tá-

maszkodva 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 dolgo-

kat, amelyek most még nem léteznek a 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Olvasott és filmes élmények 

(regék, mondák, mítoszok, bibliai tör-

ténetek) megbeszélése, értelmezése, 

képi megjelenítése rajzban, festmény-

ben, képregényben, vagy színdarab-

ban, bábjátékban, animációban (gyur-

ma-, vagy homok-animáció).  

Megfigyelések, feljegyzések, rajzi 

vagy fotódokumentálás, kutatási napló 

természeti jelenségekről, tapasztala-

tokról (napkelte, napnyugta, csapadék 

mérése, csíráztatás…). 

Mítoszalkotás, világteremtés, virtuális 

világok.  

 

 

Szabad beszélgetés. Irányí-

tott beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, színjátszás, bábjá-

ték. 

 

Környezetismeret: 

születés és halál; a 

Föld alakjára vo-

natkozó mítoszok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: fantázia-

játékok, elképzelt 

helyezetek megje-

lenítése; ismerke-

dés különböző in-

formációhordozókk

al; információk ke-

resése és kezelése; 

műélvezet, a bele-

élés megtapasztalá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek 

és szereplők megje-

lenítése; képzelet-

beli utazás megje-

lenítése. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs fil-

mek. 

Fényképező-

gép, mobiltele-

fon, számító-

gép, Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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világban? 

Fogalmak Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet. 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fej-

lessze 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 segítségé-

vel 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 szabá-

lyok 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.  

 

A szabadon felhasználható 10%-os időkeretet a következő foglalkozásokból töltjük ki: 

Skanzenlátogatások, néprajzi, helytörténeti múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások. természetvédelmi tevékenység,. színházlátogatás, 

színházi előadások, önismereti drámajátékok. 
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ÉNEK-ZENE 

Célok , 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, meg-

értéséhez 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 tanu-

lók 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 ze-

nélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a 

relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az ér-

zelmi intelligenciát. 

A feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más népek zenéje, nemzeti 

zenei kultúránk és a klasszikus zene igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók 

részben az iskolában, részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illet-

ve 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 él-

mények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, tananyagegy-

ségekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik.  A fejlesz-

tési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon 

jelennek meg. 
Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, 

ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó játékos 

módszerekkel érhető el. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemne-

velés, vagyis a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban 

kezdődik, ahol a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek-nevelési célok közül öt 

kiemelten fontos:  

1. az erkölcsi nevelés  

2.  nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző 

kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);  

3. .állampolgárságra és demokráciára nevelés  

4.  az önismeret és társas kultúra fejlesztése   

5.  testi ,lelki egészségre nevelés .  

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 hang-

terjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgásos improvizáció kíséri. A he-

lyes 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. 
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– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, 

tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodu-

kálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszólamú készségeket improvizá-

ciós 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 tapaszta-

latokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a tanulók spontán 

és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről, hangszerekről, hangszercso-

portokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinamikáról és zenei formákról, valamint megismerked-

nek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes 

anyaghoz. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

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. 

Dalkezdés megadott hangról c’–c”” hangterjedelemben, megadott tempó-

ban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD- lejátszó 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevé-

kenysége

k 

Kapcsolódási pontok Tan- 

eszközö

k 

Népi gyermekjátékok, 

mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, , sétálók, 

szerepváltó és párcseré-

lő körjátékok, leányké-

rő játékok, hidas játé-

kok, különféle 

vonulások (biton, tri-

ton, tetraton, pentac-

hord, pentaton hang-

készlettel). 
Magyar népdalok meg-

tanulása: névnapkö-

szöntők, , tréfás dalok, 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Önálló vagy cso-

portos gyűjtőmun-

ka.  

Éneklés mérőütés-

sel. 

Játék (kiszámoló, 

adogató). 

Játék (asszociációs, 

mozgásos). 

Táncos alaplépések 

gyakorlása. 

Önálló és közös 

Éneklés,  

Gyűjtő-

munka  

Játék. 

Mozgás 

Tánc 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, érthető szö-

vegejtés, kifejező artikuláció. 

 

Matematika: számfogalom 

erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat erő-

sítése. 

 

Környezetismeret: természeti 

képek, évszakok, állatok. 

 

Dráma és tánc: népi gyer-

Tan-

könyv 

 Dalok 

CD 
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párosítók, (pentaton, 

hexachord hangkészlet-

tel). 
Művészi értékű kom-

ponált gyermekdalok és 

megzenésített versek 

tiszta éneklése (Kodály 

Zoltán, -Weöress Sán-

dor). 

Népszokások ünnepek 

dalai: Mikulás, Lucá-

zás, karácsony, március 

15., anyák napja 
Felelgető éneklés, kér-

dés-felelet játékok, 

hangutánzó dalla-

mosztinátó dalhoz  

Egyenletes mérő és a 

dal ritmusának megkü-

lönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, 

ritmushangszerekkel). 

Dallamvonal szemlélte-

tése nagytesti mozgás-

sal. 

éneklés egyszerű 

kísérettel. 

Játék (szerepjáték, 

ügyességi játék). 

mekjátékok drámai történé-

sei, népdal és néptánc kap-

csolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: moz-

gás, helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záró hang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi já-

ték, népszokás, stafétaéneklés, kérdés-felelet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó dallam 

és ritmusmotívumok.  

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér 

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 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformá

k 

Tanulói 

tevékenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközö

k 

Ritmikai készség fejlesztése: 

 Egyenletes mérő és a 

dal ritmusának hangoz-

tatása (nagytesti moz-

gással, tapsolással, rit-

Egyéni és 

csoportos 

éneklés. 

Éneklés mé-

rőütéssel. 

Éneklés 

Mozgások 

Tánc 

 

Összehasonlí-

Magyar nyelv és 

irodalom: írás-

készség fejlesz-

tése. 

 

Tankönyv. 

Munkafüzet. 

Saját  készí-

tésű ritmus-

hang-szerek. 
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mushangszerekkel). 

 Negyed, nyolcadpár, 

negyed szünet,  

 Ritmusmotívumok han-

goztatása ritmustapssal 

és ritmushangszerekkel. 

Ritmusosztinátó, ritmu-

solvasás, ritmusfelelge-

tés, ritmuspótlás, rit-

muslánc, 

ritmusmemoriter. 

 Komplex mozgásfej-

lesztés egyszerű tánclé-

pésekkel (kilépések, ki-

járások), a ritmus 

változatos megszólalta-

tással (kéz és láb által). 

 2/4, ütemmutató. Ütem-

hangsúly érzékeltetése 

ütemezéssel. Motorikus 

képességek változatos 

mozgással és ütemezés-

sel.  

 Ismétlődés a zenében, 

ritmusosztinátó. Gyors-

lassú érzékeltetése. 

Hallásfejlesztés: 

 Hangrelációk érzékelte-

tése, nagymozgással, re-

láció térbeli mutatásá-

val, kézjellel. 

 Énekes rögtönzés han-

gokkal, ellentétpárok: 

csend és hang, beszéd 

és énekhang, hangután-

zás, hangos és halk, 

mély és magas, rövid és 

hosszú, saját név ének-

lése szabadon vagy a 

tanult dallamfordula-

tokkal, énekbeszéd. 

 A tanult dalokból a dal-

lam kiemelésének ké-

pessége: 

 dallamfordulatok:  

 sm,   s lsm,  

 dallam fordulatai: és le-

futó pentakord megfi-

gyelése (sfmrd). 

 Tanult mondókák ének-

lése rögtönzött dallam-

 Nagymozgá-

sok és tánclé-

pések egyéni, 

páros és cso-

portos módon. 

Feladatmeg-

oldás. 

Gyakorlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Csoportmun-

ka, páros és 

egyéni mun-

ka. 

Irányított rög-

tönzés. 

 

Feladat-

megoldások. 

 

tás-

viszonyítás 

 

Figyelemkon-

centráció 

Ritmushang-

szerek hasz-

nálata, készí-

tése 

 

Rögtönzés 

 

Ritmusírás 

Ritmushan-

goz-tatás 

 

Motorikus te-

vékenységek 

 

 

Mozgások 

 

Éneklés 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés 

 

Analízis, szin-

tézis 

 

 

Rögtönzés 

 

 

Testnevelés: 

mozgáskoordi-

náció 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: be-

szédtempó,  

hangsúly, hang-

lejtés. Nyelvi 

eszközök. 

 

Ritmus-

hangszerek. 

„Átértelme-

zett” tár-

gyak rit-

mushan-

goztatásra. 

CD-k. 
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mal a tanult dalok 

hangkészletének fel-

használva, tanult dalok 

átköltése, más befeje-

zéssel, énekes párbe-

széd. 

 Belső hallást fejlesztő 

énekes gyakorlatok: dal-

lambújtatás, dallamel-

vonás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyol-

cadpár, negyed szünet, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, 

ritmus osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallam-

rajz, dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- 

és ritmusérzék, zenei hallás.  

További feltételek 
Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi: vonalas tábla 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszer-

zett zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; 

a zene jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hang-

jegyről. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevékenység

ek 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Zeneelméleti alapismeretek meg-

szerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egy-

ségében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

 A mérő és ritmus megkülön-

böztetése. 

 A tanult dalokból, dalrészle-

tekből, versekből a tanulan-

dó ritmus kiemelése. 

 Ritmikai elemek megneve-

zése gyakorlónévvel: tá (ne-

gyed érték),  

 titi (nyolcadpár), 

szün(negyed szünet),  

 Ritmikai elemek jele. 

 Ritmikai elemek értéke (vi-

szonyítva a korábban megta-

nult elemekhez). 

 

 

 

Egyéni és cso-

portos munka. 

Gyűjtőmunka. 

 

 

 

 

 

 

Feladat- 

megoldások. 

Egyéni és cso-

portos munka. 

Irányított meg-

figyelés. 

 

 

 

 

 

 Gyűjtőmun-

ka 

Megfigyelés 

 

Analízis-

szintézis 

 

 

Memorizálás 

 

 

Írás 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultú-

ra: jelek, jelzé-

sek értelmezése. 

 

Testnevelés és 

sport: mozgás-

kultúra fejlesz-

tése: nagytesti 

mozgásoktól az 

apró mozgáso-

kig. 

 

Matematika: 

elemek értékei, 

viszonyai.  

 

Tankönyv. 

Munka- 

füzet. 

Kottafü-

zet. 
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 A hangsúlyos és hangsúlyta-

lan ütemrész megkülönböz-

tetése 

 ütemmutatók, ütemfajták: 

2/4, 

  Dallami elemek: 

 Tanult dalokból dallamfor-

dulat új hangjának kiemelé-

se, megnevezése szolmizáci-

óval: szó-mi-lá-  

 Az új szolmizációs hang 

kézjele és betűjele:  

 s-m-l- . 

 A vonalrendszer megismer-

tetése: öt vonal, négy vonal-

köz,. 

 Az új szolmizációs hang/ok 

helye a vonalrendszerben, 

hangjegy. Hangszár irányá-

nak megfigyeltetése. 

 Hangközlépés, hangközugrás 

megfigyeltetése. 

Környezetisme-

ret: tájékozódás 

térben, irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, 

záróvonal, ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vo-

nalköz, hangjegy, hangszár, hangközlépés, hangközugrás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és távolság megneve-

zése. Első zenehallgatási élmények kisgyermekkorból. 

További 

feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

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. Képesség-

fejlesztés 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 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói 

tevékenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz- 

közök 

A teljes figyelem kialakításá-

nak fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad 

mozgás improvizáció-

val: leginkább gyors 

 

Beszélgetés. 

Egyéni és csoportos 

munka. 

 

Figyelem- 

koncentráció 

 

Gyűjtő- 

munka 

Erkölcstan: 

türelem, tole-

rancia. 

 

Környezetis-

Tan- 

könyv. 

Zene- 

kalauz 

CD, 
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tempójú, táncos klas--

szikus zenei idézetek-

hez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei 

részletek többszöri 

meghallgatásával (is-

métlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés 

megfigyeltetése, és ki-

fejezése a szabad moz-

gás elkezdésével és be-

fejezésével; 

 zenei eszközök megfi-

gyeltetésével dinamikai 

ellentétpárok megkü-

lönböztetése (halk-

hangos), fokozatos di-

namikai erősödés és 

halkítás megfigyelteté-

se és reprodukálása já-

tékos feladatokkal, hir-

telen hangerőváltás 

megfigyelése és repro-

dukciója; 

 alapvető tempókülönb-

ségek és tempóváltások 

megfigyelése, összeha-

sonlítása és reproduk-

ciója. 
A hangszínhallás és a többszó-

lamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és kör-

nyezetünk hangjai,  

 emberi hangszínek 

(magas, mély, gyerek, 

férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszín-

ének megtapasztalása 

gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és 

azonosítása a hangszer 

kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szóló-

hangszer és zenekar, 

dalok felismerése kü-

lönböző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a he-

lyesen tagolt éneklésen és 

mozgáson keresztül. 
Absztrakció: a dalok szövegé-

nek értelmezése, a dalszöve-

gekhez vagy zeneművekhez 

Beszélgetés. 

 

Kérdve kifejtés. 

 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

 

Játék (kreatív játék, 

mozgással). 

 

Véleményalkotás. 

 

 

Befogadás 

 

Játék 

 

Mozgás 

 

Tánc 

 

Összehasonlí-

tás 

 

Improvizáció 

 

 

Elemzés 

 

Dramatizálás 

 

Vizuális tech-

nikák haszná-

lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meret: termé-

szetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és 

tánc: dalszö-

vegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált 

előadás, sza-

bad mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultú-

ra: zenével 

kapcsolatos 

élmények vi-

zuális megje-

lenítése.  

CD-k, 

videók, 

DVD-k. 
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kapcsolódó dramatizált elő-

adás (drámajáték, báb), vala-

mint a zene keltette gondola-

tok vizuális megjelenítése 

(festés, formázás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, tempó, tempóvál-

tás, 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 megfele-

lően. 

További 

feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz kapcso-

lódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak megismerésével. Az 

életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban, fi-

gyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Zenehallgatás tanári bemutatással 

vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív te-

vékenységeihez valamint a befo-

gadói kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódóan válogatva a zene-

irodalom különböző korszakaiból 

beleértve a 20. század és korunk 

zeneirodalmát is különösen a kö-

vetkező témakörökben: csend és 

hang, hangszerek, természet a ze-

nében, szólóhang-kórus, szóló 

hangszer-zenekar, ellentétpárok 

(beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-

halk, magas-mély). 

Cselekményes és programzene 

hallgatása (pl. mesebalett) a cse-

lekmény megfigyelésével, a sze-

replők karakterének zenei eszkö-

zökkel történő azonosításával (pl. 

tündér, boszorkány, királylány, ki-

rályfi, udvari bolond és „varázs-

erejű” hangszerek). 

Csoportos és 

egyéni gyűjtő-

munka.  

Beszélgetés. 

Kérdve kifejtés. 

Véleményalkot-

ta-tás. 

Befogadás 

Megfigyelés 

 

Analízis 

 

Azonosítás 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

zeneművek 

tartalma, iro-

dalmi kapcso-

latok. 

 

Dráma és 

tánc: cselek-

ményes prog-

ramzenék, 

mese, mese-

szereplők, 

dramatizált 

megjelenítés, 

pl. bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultú-

ra: zenével 

kapcsolatos 

élmények vi-

zuális megje-

lenítése. 

Tan-

könyv. 

Zene- 

kalauz 

CD. 

DVD. 

CD. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, bil-

lentyűs hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

A fejlesztés várt ered-

ményei az  

1.  évfolyamos ciklus 

végén 

Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése. Énekelt dalok ritmuskí-

sérete mozgással. Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő 

ritmushasználat improvizációval, ritmusírás, -olvasás. Különböző hang-

készletű dalok éneklése, iá szó mi hangkészletűek szolmizálása. 

Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 

Zenei hangulatok jellemzése. 

 Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alap-

ján. 

 A tanulók 30 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből c’–c””” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalo-

kat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempó-

változást. A 2/4 metrumot helyesen hangsúlyozzák.(Képesek ezt 

egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)  

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta, ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják 

meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában meg-

szerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilye-

neket kiegészítenek, rögtönöznek. 

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelé-

sekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű ze-

nei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és for-

maérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és 

örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.  

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 1. osztályos ének-zenei anyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése további gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltaní-

tással. 

Az éneklés helyes szokásainak fejlesztése 

helyes testtartás ,helyes légzés,életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés), érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeá-

lás. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tempóban, 

helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

Tanulói 

tevékeny-

ség 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz

-közök 
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munkaformák 

Népi gyermekjátékok, mondókák  

további elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, sze-

repváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, kü-

lönféle vonulások (biton, triton, tet-

raton, pentachord, pentaton hang-

készlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: név-

napköszöntők, csúfolódók, tréfás da-

lok, párosítók, (pentaton, hexachord 

hangkészlettel). 

Népszokások dallamai: Újesztendő ,, 

farsang húsvét karácsonyi dalkör 

bővítése, március 15.-ei dalkör bőví-

tése, anyáknapi dalkör bővítése 
Más népek dalainak megismerése 

(környező népek, nemzetiségek da-

lai). 
Művészi értékű komponált gyer-

mekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (Kodály Zoltán, Jár-

dányi Pál, Ádám Jenő gazdag Erzsi, 

Weöres Sándor Szabó Lőrinc, Szil-

ágyi Domokos). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet já-

tékok, hangutánzó dallamosztinátó 

dalhoz. Egyszerű népdalkánonok já-

tékos megszólaltatása csoportokban. 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának 

megkülönböztetése (mozgással, tap-

solással, ritmushangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése mozgás-

sal. 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Önálló vagy cso-

portos gyűjtő-

munka.  

Éneklés mérő-

ütéssel, ritmuskí-

sérettel. 

Játék (kiszámoló, 

adogató). 

Játék (asszociáci-

ós, mozgásos). 

Táncos alaplépé-

sek és kombiná-

cióik gyakorlá-

suk. 

Önálló és közös 

éneklés kísérettel 

( hangszer, ének). 

Játék (szerepjá-

ték, ügyességi já-

ték). 

Éneklés 

Játék 

Mozgás 

Tánc 

Egyéni és 

csoportos 

ének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éneklés 

két szó-

lamban 

 

Ritmus-

hangsze-

rek hasz-

nálata 

Magyar nyelv és 

irodalom: szó-

kincsbővítés, ért-

hető szövegejtés, 

kifejező artikulá-

ció. 

 

Matematika: 

számfogalom erő-

sítése. 

 

Erkölcstan: sza-

bálytudat erősítése. 

 

Környezetismeret: 

természeti képek, 

évszakok, állatok. 

 

Dráma és tánc: 

népi gyermekjáté-

kok drámai törté-

nései, népdal és 

néptánc kapcsola-

ta. 

 

Vizuális kultúra: a 

népi tárgykultúra. 

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, he-

lyes légzés, testtar-

tás. 

Tan-

könyv 

 Dalok 

CD-n 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő mérő+ritmus, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, kezdő-

hang, záróhang, dallamsor, népi mondóka, gyermekdal, népdal, dalcsokor népi já-

ték, népszokás, jeles napok,  staféta éneklés, kérdés-felelet, kánon, egyszerű több-

szólamúság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Gyermekkori és iskolában elsajátított  zenei élményanyag. 

Népi mondókák, gyermekjátékok, gyermekversek. Ehhez kap-

csolódó nagytesti mozgások, hangutánzó dallam és ritmusmo-

tívumok.  

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, mérő, tempó válto-

zások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és ki-

sebb formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap 
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ritmusokkal és hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 
tevékenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Ritmikai készség fejlesztése: 

 Mérő és a dal ritmusának 

hangoztatása (mozgással, 

tapsolással, ritmushang-

szerekkel). 

 Negyed, nyolcadpár, ne-

gyed szünet, félérték.  

 Ritmusmotívumok han-

goztatása ritmustapssal és 

ritmushangszerekkel. 

Ritmus osztinátó, ritmu-

solvasás, ritmusfelelgetés, 

ritmuspótlás, ritmuslánc, 

ritmusmemoriter. 

 Komplex mozgásfejlesz-

tés tánclépésekkel (kilé-

pések, kijárások), a ritmus 

változatos megszólalta-

tással (kéz és láb által). 

 , 4/4 ütemmutató. Ütem-

hangsúly érzékeltetése 

ütemezéssel. Motorikus 

képességek változatos 

mozgással és ütemezés-

sel.  

 Ismétlődés a zenében, 

ritmusosztinátó. Gyors-

lassú érzékeltetése. 

Hallásfejlesztés: 

 Hangrelációk érzékelteté-

se, nagymozgással, relá-

ció térbeli mutatásával, 

kézjellel. 

 Énekes rögtönzés han-

gokkal, ellentétpárok: 

csend és hang, beszéd és 

énekhang, hangutánzás, 

hangos és halk, mély és 

magas, rövid és hosszú, 

szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, 

énekbeszéd. 

 A tanult dalokból a dal-

lam kiemelésének képes-

sége: 

Egyéni és csopor-

tos éneklés. 

Éneklés mérő-

ütéssel. 

 ymozgások és 

tánclépések egyé-

ni, páros és cso-

portos módon. 

Feladatmegoldás. 

Gyakorlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Csoportmunka, 

páros és egyéni 

munka. 

Irányított rögtön-

zés. 

 

Feladatmegoldá-

sok. 

 

Éneklés 

Mozgások 

Tánc 

 

Összehason-

lítás-

viszonyítás 

 

Figyelem- 

koncentrá-

ció 

Ritmus-

hang-szerek 

használata, 

készítése 

 

Rögtönzés 

 

Ritmusírás 

Ritmushan-

goz-tatás 

 

Motorikus 

tevékeny-

ségek 

 Éneklés 

 

Megfigyelés 

 

Analízis, 

szintézis 

 

 

Rögtönzés 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

íráskészség 

fejlesztése. 

 

 

 

Testnevelés: 

mozgáskoor-

dináció 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

beszédtempó,  

hangsúly, 

hanglejtés. 

Nyelvi eszkö-

zök. 

 

Tankönyv. 

Munkafü-

zet. 

Saját  ké-

szítésű 

ritmus-

hangsze-

rek. 

Ritmus-

hangsze-

rek. 

„Átértel-

me-zett” 

tárgyak 

ritmushan-

gozatásra. 

CD-k. 
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 dallamfordulatok: sm, 

lsm, smd, mrd, rdl, mrdl,  

 ötfokú hangsorok dallam-

fordulatai: a lá pentaton 

hangsor (smrdl,), dó pen-

taton (lsmrd) és lefutó lá 

pentachord (mrdtl,) dó 

pentakord (sfmrd). 

 Tanult mondókák éneklé-

se rögtönzött dallammal a 

tanult dalok hangkészlet-

ének felhasználva, tanult 

dalok átköltése, más befe-

jezéssel, énekes párbe-

széd. 

 Belső hallást fejlesztő 

énekes gyakorlatok: dal-

lambújtatás, dallamelvo-

nás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, negyed-

szünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus 

osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, motívum, fe-

lelgetős,  dallamrajz, dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő 

ütem- és ritmusérzék, zenei hallás.  

További feltételek 
Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi: vonalas tábla 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és meg-

szerzett zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció 

alapjaival; a zene jelrendszerének felismerése kézjelről, betű-

kottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevé-

kenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-

esz-

közök 

Zeneelméleti alapismeretek meg-

szerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egy-

ségében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

 A mérő és ritmus A tanult 

dalokból, dalrészletekből, 

versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

 Ritmikai elemek megnevezé-

se gyakorlónévvel: új elem-

ként a  táá (félérték) és 

 

 

 

Egyéni és cso-

portos munka. 

Gyűjtőmunka. 

 

 

 

 

 

 

Feladatmeg-

 

 

 

Ritmizá- 

lás 

 

Viszonyí-

tás 

Analizálás 

 Kijárás 

 

Játék 

Improvi-

Magyar nyelv és iro-

dalom: jelek és jel-

rendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: je-

lek, jelzések értelme-

zése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fej-

lesztése: nagytesti 

mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

Tan-

könyv. 

Mun-

ka-

füzet. 

Kotta-

füzet. 
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szüün(félérték szünete).  

 Ritmikai elemek jele. 

 Ritmikai elemek értéke (vi-

szonyítva a korábban megta-

nult elemekhez). 

 A hangsúlyos és hangsúlyta-

lan ütemrész megkülönböz-

tetése 

 ütemmutatók, ütemfajták:, új 

elemként a  4/4. 
Dallami elemek: 

 Tanult dalokból dallamfor-

dulat új hangjának kiemelé-

se, megnevezése szolmizáci-

óval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó 

lá. 

 Az új szolmizációs hang 

kézjele és betűjele: s-m-l-d-

r-l. 

 A vonalrendszer megismer-

tetése: öt vonal, négy vonal-

köz, alsó pótvonal. 

 Az új szolmizációs hang he-

lye a vonalrendszerben, 

hangjegy. Hangszár irányá-

nak megfigyeltetése. 

 Hangközlépés, hangközugrás 

megfigyeltetése. 

oldá-sok. 

Egyéni és cso-

portos munka. 

Irányított meg-

figyelés. 

 

 

zá-ció 

 

 

 

Megfigye-

lés 

 

Mozgások 

 

Írás 

 

 

 

 

 

Matematika: elemek 

értékei, viszonyai.  

 

Környezetismeret: tá-

jékozódás térben, irá-

nyok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem,  ütemvonal,záróvonal, 

pótvonal,  ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hang-

szár, hangközlépés, hangközugrás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, hangjairól, 

emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és távolság megneve-

zése. zenehallgatási élmények kisgyermekkorból, . 

További 

feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének fejlesztése az éneklés, az 

örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. Képesség-

fejlesztés 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 

Pedagógiai 

eljárások, 

Tanulói 

tevé-

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 
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módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

kenység 

A teljes figyelem kialakításának fej-

lesztése: 

 tánccal és/vagy szabad moz-

gás improvizációval: legin-

kább gyors tempójú, táncos 

klasszikus zenei idézetekhez 

kapcsolódóan teljes zene-

művek vagy zenei részletek 

többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfi-

gyeltetése, és kifejezése a 

szabad mozgás elkezdésével 

és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyelte-

tésével dinamikai ellentétpá-

rok megkülönböztetése 

(halk-hangos), fokozatos di-

namikai erősödés és halkítás 

megfigyeltetése és reprodu-

kálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás meg-

figyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek 

és tempóváltások megfigye-

lése, összehasonlítása és rep-

rodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú 

hallás fejlesztése: 

 természetünk és környeze-

tünk hangjai,  

 emberi hangszínek (magas, 

mély, gyerek, férfi és női 

hang),  

 a hangszerek hangszínének 

megtapasztalása gyakorlati 

úton, azok megkülönbözte-

tése és azonosítása a hang-

szer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhang-

szer és zenekar, dalok felis-

merése különböző hangsze-

rekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen 

tagolt éneklésen és mozgáson ke-

resztül. 
Absztrakció: a dalok szövegének ér-

telmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramati-

 

Beszélgetés. 

Egyéni és cso-

portos munka. 

 

Beszélgetés. 

 

Kérdve kifejtés. 

 

Önálló vagy 

csoportos gyűj-

tőmunka. 

 

Játék (kreatív 

játék, mozgás-

sal). 

 

Véleményalko-

tás. 

 

Figyelem- 

koncent-

ráció 

 

Gyűjtő- 

munka 

 

Befogadás 

 

Játék 

 

Mozgás 

 

Tánc 

 

Összeha-

sonlítás 

 

Improvi-

zá-ció 

 

 

 

Erkölcstan: türe-

lem, tolerancia. 

 

Környezetisme-

ret: természetünk 

és környezetünk 

hangjai, hang-

utánzás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó dra-

matizált előadás, 

szabad mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsola-

tos élmények vi-

zuális megjelení-

tése.  

Tankönyv. 

Zenekala-

uz CD, 

CD-k, vi-

deók, 

DVD-k. 
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zált előadás (drámajáték, báb), va-

lamint a zene keltette gondolatok 

vizuális megjelenítése (festés, for-

mázás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, ellentétek, tempó, tempóváltás, férfi 

és női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Órakeret 

9  óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek megfele-

lően. 

További 

feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz kapcso-

lódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak megismerésével. Az 

életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban, fi-

gyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

 Kapcsolódás

i pontok 

Taneszközök 

Zenehallgatás tanári bemutatással 

vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevé-

kenységeihez valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kap-

csolódóan válogatva a zeneiroda-

lom különböző korszakaiból bele-

értve a 20. század és korunk 

zeneirodalmát is különösen a kö-

vetkező témakörökben: csend és 

hang, hangszerek, természet a ze-

nében, szólóhang-kórus, szóló 

hangszer-zenekar, ellentétpárok 

(beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-

halk, magas-mély). 

Cselekményes és programzene 

hallgatása (pl. mesebalett) a cse-

lekmény megfigyelésével, a sze-

replők karakterének zenei eszkö-

zökkel történő azonosításával (pl. 

tündér, boszorkány, királylány, ki-

rályfi, udvari bolond és „varázsere-

jű” hangszerek). 

Csoportos és 

egyéni gyűjtő-

munka.  

Beszélgetés. 

Kérdve kifej-

tés. 

Véleményal-

kot- 

Tatás. 

Értelmezés 

 

Dramatizá- 

lás 

 

Vizuális 

technikák 

használata 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

zeneművek 

tartalma, iro-

dalmi kapcso-

latok. 

 

Dráma és 

tánc: cselek-

ményes prog-

ramzenék, 

mese, mese-

szereplők, 

dramatizált 

megjelenítés, 

pl. bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kul-

túra: zenével 

kapcsolatos 

élmények vi-

zuális megje-

lenítése. 

Tankönyv. 

Zenekalauz 

CD. 

DVD. CD-k. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, bil-
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lentyűs hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

3 ÉVFOLYAM 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 
Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok meg-

felelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, 

helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő aka-

ratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hang-

terjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigye-

lések megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói 

tevé-

kenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan- 

esz-

közök 

Műzenei példák többféle zenei 

stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák 

hangszeres művekből a zene-

hallgatási anyagból, magyar ze-

netörténeti táncdallamok. 

Többszólamú éneklés: biciniu-

mok, kánonok, quodlibetek, da-

lok ritmushangszer kísérettel 

(Kodály Zoltán, Kerényi 

György, Bárdos Lajos, Szőnyi 

Erzsébet). 

Népi gyermekjátékok: lakoda-

lom, leánykérés, kézfogó, ma-

gyar népdalok: változatos téma 

és hangulat szerint válogatva, 

dalos kalendárium: betlehemes, 

regölés,  farsang, Gergely-járás, 

húsvét, pünkösdölő. 

Más népek dalainak éneklése 

magyar nyelven. 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka.  

Éneklés ritmuskísérettel, 

osztinátóval. 

Játék (párválasztó, sze-

repjátszó, szokások) 

Játék (asszociációs, 

mozgásos). 

Tánclépések gyakorlása. 

Önálló és közös éneklés 

kísérettel. 

Játék (szerepjáték, 

ügyességi játék). 

Éneklés 

Gyűjtő- 

munka 

Játék 

Mozgás 

Tánc 

 

Dramati-

zá-lás 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szó-

kincs bővítése, 

érthető szöveg-

ejtés, kifejező 

artikuláció. 

 

Dráma és tánc: 

népdal és nép-

tánc kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált elő-

adása. 

 

Vizuális kultú-

ra: a népi 

tárgykultúra jel-

lemző példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, 

helyes légzés, 

testtartás. 

Tan 

könyv. 

 

Dalok 

CD.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
parlando, tempo giusto  páros ütemek  hangszerkíséret, dallamvo-

nal, sorszerkezet. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

Órakeret 

 9 óra 
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tevékenység 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Met-

rumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang 

jellemzőinek tapasztalata. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, többszólamú  ritmusimprovizáció a korábban 

tanult, ritmusképletek felhasználásával, a  2/4 és 4/4-es  met-

rum érzete és helyes hangsúlyozása, dallami improvizáció 

adott hangkészletben (énekhang, hangszer). 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevékenysé 

gek 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Tempó, ritmus, metrum: 

 Tempó metrum (3/4, 4/4) és 

ritmikai változások felismeré-

se, reprodukciója és gyakorlá-

sa kreatív feladatokkal. 

 Énekléssel megismert ritmus-

képletekhez kapcsolódó egy- 

és többszólamú ritmus gyakor-

lat változatosabb mozgásokkal 

(pl. taps, csettintés, combütö-

getés, dobbantás), ritmusne-

vekkel vagy más szótagokkal 

csoportosan és párban (rit-

musvariáció, ritmusimitáció 

párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

 Énekes rögtönzés trichordok-

kal, dó és lá-pentaton hang-

készlettel, ritmus nélkül és 

szabad ritmizálással. 

 Dinamikai változások gyakor-

lása kreatív gyakorlatokkal. 

 Harmónia és polifónia: 

 Ritmuskíséret komponálása, 

ritmus osztinátó, dallam két 

szólamra elosztva, tartott han-

gos/hangcsoportos kíséretek,  

Zenei formaalkotás egyszerű szerke-

zettel: 

 Kérdés-felelet valamint dal-

lami párbeszéd alkotása penta-

ton fordulatokkal szolmizálva, 

dallami kiegészítés. 

 Saját költésű népdalszerű dal-

Egyéni és cso-

portos éneklés. 

Éneklés több 

szólamban. 

 Tánclépések 

egyéni, páros és 

csoportos mó-

don. 

Feladatmegol-

dás. 

Gyakorlás. 

 

 

Beszélgetés.  

Önálló és cso-

portos énekes és 

ritmusos impro-

vizáció. 

 

 

Irányított rög-

tönzés 

 

 

 

 

 

 

 

Hangszer- 

használat 

 

 

 Irányított imp-

rovizáció 

Improví- 

záció 

Többszóla-

mú ritmus- 

Improvizá-

ció 

 

Dallami imp-

rovizá-ció 

 

Kiegészí- 

tés,  

Utánzás 

 

Mozgás 

 

Ritmushang-

szerek hasz-

nálata  

Írás 

 

 

 

Énekes rög-

tön 

zés 

 

Éneklés 

 

Kompo- 

nálás 

 

 

Párbeszéd al-

kotása 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

mondatszerke-

zetek - kérdés 

és felelet. 

 

Dráma és 

tánc: önkifeje-

zés erősítése, 

néptánc. 

 

Vizuális kultú-

ra: vizuális je-

lek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és 

sport: moz-

gáskoordiná-

ció. 

Tan- 

könyv. 

Ritmus-

hangsze- 

rek. 

Tegzes 

György : 

Hétfokú 

olvasó-

gyakor-

la-tok. 
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lam improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesz-

tése: 

 Játékos memória gyakorlatok 

rögtönzött dallamfordulatok-

kal, hangzó és „néma” ének-

lés. 

 

Játék egyéni és 

csoportos 

 

 

 

Szolmizálás 

 

Improvizá-

ció formára 

 

Játékos tevé-

keny- 

Ség- dallami 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, 2/2 és4/4 ütemmutató, osztinátó, zenei for-

ma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, 

,memória, „néma” éneklés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, be-

tűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel 

csoportosan. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 
Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó, mágneses tábla 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és meg-

szerzett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemei-

vel. A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevékeny 

ségek 

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz- 

közök 

Zeneelméleti alapismeretek meg-

szerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egy-

ségében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

 Ritmikai elemek: önálló 

nyolcadérték és szünete, 

szinkópa, egész kotta és 

szünete,  

 Ütemmutató, ütemfajta:2/4 

4/4. 

Dallami elemek: 

  Belépő szolmizációs han-

gok: alsó szó,  felső dó’  

 A lá és szó pentaton hangsor 

dallamfordulatai. 

Hangközök: 

 Tiszta hangköz: t.prím  és t. 

oktáv megismerés szintjén 

Beszélgetés. 

Kérdve kifejtés. 

Éneklés, önál-

lóan és csopor-

tosan. 

Feladatmegol-

dás. 

Gyakorlat. 

 

Írás önállóan és 

csoportosan 

 

Éneklés 

 

Ritmizálás 

Írás 

 

Elvonás 

 

Analízis 

 

Mozgások 

 

Matematika: 

halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultú-

ra: vizuális je-

lek és jelzések 

használata. 

Tankönyv. 

Ritmus-

hang-

szerek. 

Tegzes 

György : 

Hétfokú ol-

vasógya-

korlatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ismert  ritmusok neve és gyakorlóneve, a dallami elemek 

szolmizációs neve, kézjele, betűjele,   violinkulcs. Prím és ok-

táv. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

További feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének to-

vábbi fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres 

zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskész-

ség és a formaérzék fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munka-

formák 

Tanulói 

tevé- 

kenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszkö

-zök 

A teljes figyelem kialakításának fej-

lesztése: 

 tánccal és/vagy szabad moz-

gás improvizációval (egyéni-

leg, párban vagy csoporto-

san) - differenciált karakterű 

zeneművek vagy zenei rész-

letek többszöri meghallgatá-

sával (ismétlődő lejátszásá-

val); 

 a figyelem időtartamának 

növelése hosszabb énekes és 

zenehallgatási anyag segít-

ségével; 

 teljes zenei befogadás kiegé-

szítve egy-egy zenei megfi-

gyelésre koncentráló feladat-

tal;  

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésé-

vel: 

 hangfajták   hangszínhallás 

fejlesztése; 

 a hangszerek hangszínének 

megkülönböztetése és azo-

nosítása a hangadás módja 

szerint; fúvós, ütős, billen-

tyűs  

 zenei együttesek szimfoni-

Beszélgetés. 

Kérdve kifej-

tés. 

Éneklés, önál-

lóan és cso-

portosan. 

Feladatmeg-

oldás. 

Gyakorlat. 

Szabad moz-

gásos impro-

vizáció –

egyéni és 

csoportos. 

 

Gyűjtőmunka 

 

Megfigyelé-

sek egyéni és 

csoportmun-

kában 

 

Véleményal-

kotás 

 

 

Stílus és mű-

faj ábrázolta-

tása jegyeik 

Tánc 

Mozgás 

Figyelem- 

koncent-

ráció 

Befogadás 

Memori-

zá-lás 

 

Megfigye-

lés 

 

Analízis- 

szintézis 

 

 

Megkü-

lön-

böztetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális 

és más 

Magyar nyelv és 

irodalom: memó-

riafejlesztés, hang-

szín, hangerő. 

 

Matematika: elem-

ző képesség fejlesz-

tése. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, dra-

matizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: 

zenei élmények vi-

zuális megjeleníté-

se. 

Tankönyv.  

Zenekala-

uz CD  

3-4. osz-

tály 
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kus zenekar hangzása, vo-

nószenekar hangzása, ének-

kar és zenekar együttes meg-

szólalása, a gyermekkórus, 

nőikar, férfikar, vegye kar); 

 formaérzék fejlesztése, a ze-

nei analízis képessége a kö-

vetkező fogalmak használa-

tával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, va-

riáció és különbözőség, a 

forma mozgásos és vizuális 

ábrázolása, kérdés-felelet; 

 differenciált karakterek zenei 

ábrázolásának megfigyelte-

tése, leírása; 

 ellentétpárok: staccato-

legato, szóló-tutti, , forte-

piano, egyszólamú-

többszólamú; 

 a dallam és kíséret különbö-

zőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult is-

meret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzők-

ről, híres előadóművészek; 
– a dalok szövegének értelme-

zése, dramatizált előadás; vi-

zuális megjelenítés (külön-

böző technikák); 
–  népi játékhangszerek készí-

tése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 

alapján egyéni 

és csoport-

munkában 

 

Más művésze-

ti ágak bevo-

nása 

 

 

 

Gyakorlások 

változatos 

módon  

technikák 

használata 

kifejezés-

re, ábrázo- 

lásra 

 

 

 

 

 

Memori-

zálás, kis-

előadások 

készítése 

 

Dramati-

zálás  

 

Játék 

 

Szabad 

mozgás 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, 

variáció, különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szó-

ló-tutti, forte-piano, egyszólamú-többszólamú, hangszertípus. 

Továbblépés feltételei 

3. évfolyam vége 

Könnyű többszólamú dalok éneklése. 

Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szem-

pontok alapján. 

Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése 

(utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reproduká-

lás).  

20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű ének-

lése emlékezetből. 

Karakteres zenei szemelvények felismerése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 3. 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 30 dalt (20népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, cso-

portosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bát-

ran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek változatos dina-

mikával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szö-
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veggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus 

osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Ké-

pesek ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozí-

ciót alkotni. A 2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A 

tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, 

kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hang-

készlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzé-

sek) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az is-

mert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoporto-

san. 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 szolmizálva éneklik. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tud-

ják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlő-

dik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonló-

ság, 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 tapasztala-

tokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék 

és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 
Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok meg-

felelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, 

helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő aka-

ratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hang-

terjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigye-

lések megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói 

tevé-

kenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan- 

esz-

közök 

Műzenei példák többféle zenei 

stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák 

hangszeres művekből a zene-

hallgatási anyagból, magyar ze-

netörténeti táncdallamok. 

Éneklés. 

Beszélgetés. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka.  

Éneklés ritmuskísérettel, 

osztinátóval. 

Éneklés 

 

Gyűjtő- 

Munka 

 

Szabad 

Magyar nyelv és 

irodalom: szó-

kincs bővítése, 

érthető szöveg-

ejtés, kifejező 

artikuláció. 

Tan- 

könyv. 
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Többszólamú éneklés: biciniu-

mok, kánonok, quodlibetek, da-

lok ritmushangszer kísérettel 

(Kodály Zoltán, Kerényi 

György, Bárdos Lajos, Szőnyi 

Erzsébet). 

Népi gyermekjátékok: lakoda-

lom, leánykérés, kézfogó, ma-

gyar népdalok: változatos téma 

és hangulat szerint válogatva, 

dalos kalendárium: betlehemes, 

farsang, Gergely-járás, húsvét, 

pünkösdölő. 

Más népek dalainak éneklése 

magyar nyelven. 

Játék (párválasztó, sze-

repjátszó, szokások) 

Játék (asszociációs, 

mozgásos). 

Tánclépések gyakorlása. 

Önálló és közös éneklés 

kísérettel. 

Játék (szerepjáték, 

ügyességi játék). 

mozgás 

 

Tánc 

 

Játék 

 

Dráma és tánc: 

népdal és nép-

tánc kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált elő-

adása. 

 

Vizuális kultú-

ra: a népi 

tárgykultúra jel-

lemző példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, 

helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó 

ütem, hangszerkíséret, dallamvonal, sorszerkezet. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek ta-

pasztalata. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult, 

illetve tizenhatodos ritmusképletek felhasználásával, a 4/4-es és 

3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása, dallami improvizá-

ció adott hangkészletben (énekhang, hangszer). 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói 

tevékenység 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan- 

esz 

közök 

Tempó, ritmus, metrum: 

 Tempó metrum (3/4, 4/4) 

és ritmikai változások 

felismerése, reprodukció-

ja és gyakorlása kreatív 

feladatokkal. 

 Énekléssel megismert 

ritmusképletekhez kap-

csolódó egy- és többszó-

lamú ritmus gyakorlat 

változatosabb mozgások-

kal (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobban-

tás), ritmusnevekkel vagy 

más szótagokkal csopor-

Egyéni és csoportos 

éneklés. 

Éneklés több szólam-

ban. 

 Tánclépések egyéni, 

páros és csoportos mó-

don. 

Feladatmegoldás. 

Gyakorlás. 

 

 

Beszélgetés.  

Önálló és csoportos 

énekes és ritmusos 

improvizáció. 

Éneklés 

 

Tánc 

Mozgásos te-

vékenységek 

 

Variálás, imp-

rovizáció 

 

Egyéni, páros 

és csoport-

munka 

 

 

Mozgások 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

mondatszer-

kezetek - kér-

dés és felelet. 

 

Dráma és 

tánc: önkife-

jezés erősíté-

se, néptánc. 

 

Vizuális kultú-

ra: vizuális 

jelek és jelzé-

sek használa-

Tan- 

könyv. 

Rit- 

mus-

hang- 

szerek. 

Tegzes 

Györg

y : Hét 

fokú 

olva-

só-

gya-

kor-

latok. 
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tosan és párban (ritmus-

variáció, ritmusimitáció 

párban, ritmuslánc, hi-

ányzó ritmusmotívumok 

pótlása). 

Dallam: 

 Énekes rögtönzés 

trichordokkal, dó és lá-

pentaton és pentachord 

hangkészlettel, ritmus 

nélkül és szabad ritmizá-

lással. 

 Dinamikai változások 

gyakorlása kreatív gya-

korlatokkal. 

 Harmónia és polifónia: 

 Ritmuskíséret komponá-

lása, ritmus osztinátó, 

dallam két szólamra el-

osztva, tartott han-

gos/hangcsoportos kísé-

retek, dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű 

szerkezettel: 

 Kérdés-felelet valamint 

dallami párbeszéd alko-

tása pentaton és pentac-

hord fordulatokkal szol-

mizálva, dallami 

kiegészítés. 

 Saját költésű népdalszerű 

dallam improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória 

fejlesztése: 

 Játékos memória gyakor-

latok rögtönzött dallam-

fordulatokkal, hangzó és 

„néma” éneklés. 

 

 

 

 

Improvizáció 

 

 

 

 

 

 

Éneklés 

 

 

Olvasás 

 

 

Memorizálás 

ta. 

 

Testnevelés és 

sport: moz-

gáskoordiná-

ció. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgona-

pont, zenei forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, 

(forte, piano, crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

10  óra 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkot-

táról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csopor-

tosan. 

További feltételek 
Személyi: tanító vagy ének-zene szakos tanár 
Tárgyi: megfelelő mozgástér, CD lejátszó, mágneses tábla 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszer-

zett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A 

zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegy-
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ről. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Tanulói 

tevékenys

ég 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Zeneelméleti alapismeretek 

megszerzése az előkészítés-

tudatosítás-gyakorlás/alkalmazás 

hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

 Ritmikai elemek: önálló 

nyolcadérték és szünete, 

szinkópa, egész kotta és 

szünete, pontozott fél és 

szünete, tizenhatod, 

nyújtott és éles ritmus.  

 Ütemmutató, ütemfajta: 

¾. 

Dallami elemek: 

  Belépő szolmizációs 

hangok: alsó szó, alsó ti, 

fá, felső dó’ és ti. 

 A pentaton, pentachord, 

hexachord és a hétfokú 

hangsor dallamfordula-

tai. 

Hangközök: 

 Tiszta hangközök: ok-

táv, kvint, kvart, prím 

Beszélgetés. 

Kérdve kifejtés. 

Éneklés, önál-

lóan és csopor-

tosan. 

Feladatmegol-

dás. 

Gyakorlat. 

Éneklés 

önállóan 

 

Olvasás 

Írás 

Analízis 

 

Szintézis 

 

Memori-

zá-lás 

 

 

Matematika: 

halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultú-

ra: vizuális je-

lek és jelzések 

használata. 

Tankönyv. 

Ritmushang-

szerek. 

Tegzes György 

: Hétfokú olva-

sógya-korlatok. 

 

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 

10  óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hang-

színhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismere-

tek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a zenehallga-

tási anyaghoz kapcsolódóan. 

További feltételek 

Személyi: tanító, szaktanár 

Tárgyi:  
Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
Számítógép internetkapcsolattal 
Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehall-

gatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a for-

maérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói 

tevékenység 

Kapcsolódá

si pontok 

Tanes

zközö

k 

A teljes figyelem kialakításának Beszélgetés. Éneklés Magyar Tan-
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fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad 

mozgás improvizációval 

(egyénileg, párban vagy 

csoportosan) - differenci-

ált karakterű zeneművek 

vagy zenei részletek 

többszöri meghallgatásá-

val (ismétlődő lejátszá-

sával); 

 a figyelem időtartamának 

növelése hosszabb éne-

kes és zenehallgatási 

anyag segítségével; 

 teljes zenei befogadás ki-

egészítve egy-egy zenei 

megfigyelésre koncentrá-

ló feladattal;  

 zenei memória gyakorla-

tok. 
Zenei jelenségek megfigyelteté-

sével: 

 hangfajták (szoprán, 

mezzo, alt) hangszínhal-

lás fejlesztése; 

 a hangszerek hangszíné-

nek megkülönböztetése 

és azonosítása a hang-

adás módja szerint; 

 zenei együttesek (szim-

fonikus zenekar, fúvós 

együttes, vonószenekar, 

énekkar és zenekar 

együttes megszólalása, a 

gyermekkórus, nőikar, 

férfikar, vegyeskar); 

 formaérzék fejlesztése, a 

zenei analízis képessége 

a következő fogalmak 

használatával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, 

variáció és különböző-

ség, a forma mozgásos és 

vizuális ábrázolása, kér-

dés-felelet; 

 differenciált karakterek 

zenei ábrázolásának 

megfigyeltetése, leírása; 

 ellentétpárok: staccato-

legato, szóló-tutti, dúr és 

moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-

Kérdve kifejtés. 

Éneklés, önállóan és 

csoportosan. 

Feladatmegoldás. 

Gyakorlat. 

Szabad mozgásos impro-

vizáció –egyéni és cso-

portos. 

 

 

 

 

Zenehallgatás 

 

 

Fogalomalkotás egyéni-

leg és csoportosan 

 

 

Megfigyelési szempon-

tok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiselőadás, gyűjtőmunka 

 

Figyelemkon-

centráció 

 

Értelmezés 

 

Befogadás 

 

Memorizálás 

 

Megfigyelés 

 

Azonosítás-

megkülönböz-

tetés 

 

 

Vizuális tech-

nikák haszná-

lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló, 

kutatómunka 

 

 

Értelmezés, 

véleményal-

kotás, vizuális 

megjelenítés 

nyelv és iro-

dalom: me-

móriafej-

lesztés, 

hangszín, 

hangerő. 

 

Matematika: 

elemző ké-

pesség fej-

lesztése. 

 

Dráma és 

tánc: tánc és 

szabad 

mozgás, 

improvizá-

ció, drama-

tizált elő-

adás. 

 

Vizuális kul-

túra: zenei 

élmények 

vizuális 

megjeleníté-

se. 

könyv.  

Zene-

ka-

lauz 

CD  

3-4. 

osztály 
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többszólamú; 

 a dallam és kíséret kü-

lönbözőségeinek megfi-

gyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult 

ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zene-

szerzőkről, híres elő-

adóművészek; 
– a dalok szövegének ér-

telmezése, dramatizált 

előadás; vizuális megje-

lenítés (különböző tech-

nikák); 
–  népi játékhangszerek ké-

szítése: dobok, sípok, hú-

ros hangszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, különbö-

zőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-

piano, egyszólamú-többszólamú, hangszertípus. 

Továbblépés 

feltételei 

3. évfolyam vége 

Könnyű többszólamú dalok éneklése. 

Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján. 

Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és 

szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  

20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése emlékezetből. 

Karakteres zenei szemelvények felismerése. 

Továbblépés 

feltételei 

4. évfolyam vége 

Könnyű többszólamú dalok éneklése. 

Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján. 

Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és 

szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás). 

A tanult ritmusképletek felismerése, megszólaltatása, hármas ütemben is. 

Könnyebb hétfokú hangkészletű dalok önálló éneklése szolmizálva. 

50 magyar és 10-15 más nyelvű játékos dal éneklése emlékezetből. 

Karakteres zenei szemelvények felismerése, szóbeli jellemzése. 

A tanult népdalok felismerése zeneművekben és feldolgozásokban. 
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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 átélésé-

hez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik te-

hát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjele-

nései, 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, ám a 

különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesz-

téshez, 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, folyamat-

orientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

 

Célok és feladatok 

A Nat fejlesztési feladatainak alapján 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 fokozá-

sa. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet 

bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képe-

sek 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. Meghatá-

rozó 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 kreati-

vitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és mód-

szereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyil-

vánulásnak 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 kezdő-

dik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájá-

nak, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – ere-
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deti 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. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként ér-

telmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a 

„művészképzés”.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuá-

lis 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 vizu-

ális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, 

hogy az 1–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszámkere-

tein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret köve-

telményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszöve-

gek kifejezőeszközeivel való ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzé-

sek 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 

élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az önismeret és tár-

sas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok 

nyelvével. A különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gya-

korlatok hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az élményfeldolgozás mel-

lett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az 

egyéb szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fej-

leszti a kreatív internethasználatban rejlő lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk keresését, összegyűjté-

sét és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból 

vett példák alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, szemé-

lyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az empá-

tia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 

 

1–2. 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 
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átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultsá-

gának 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, természetisme-

ret), a vizuális nevelés komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a különböző művészeti ágak sajá-

tos 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 szemléltes-

sük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdemé-

nyezve 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 környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló mé-

dianevelést 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. 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, ezál-

tal 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 audiovizu-

ális kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthe-

tik 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 kö-

zötti különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti különb-

ségek 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 élményfeldolgo-

zásra. 

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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1. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret 

24/18 óra 

 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „for-

dítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének ér-

dekében történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, szín-

ismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása.  

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A közvetlen környezetben található 

tárgyak, jelenségek minőségének (pl. 

illat, hang, zene, szín, fény, felület, 

méret, mozgás, helyzet, súly) megta-

pasztalása különböző játékos felada-

tok során, a célzott élménygyűjtés és 

vizuális megjelenítés (pl. festés, raj-

zolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető 

elemeinek játékos használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények 

(pl. kellemes, kellemetlen, hétközna-

pi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének 

segítségével, látott, hallott vagy el-

képzelt történetek (pl. tündérmesék, 

közösen kitalált játékok, helyzetek, 

mesék, mesefolyamok) megjelenítése 

Különböző anyagok élményszerű megis-

merése, tapintás, szaglás, hallás, látás se-

gítségével. 

Különböző anyagok jellemzése és leírása: 

közvetlen élmények szóbeli megfogalma-

zása. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás. 

A közvetlen környezet látványainak meg-

figyelése és leírása: egyszerű formák, szí-

nek, felületek, méretek, arányok megfi-

gyelése, leírása és tetszésítélet 

megfogalmazása. 

Természeti formák gyűjtése megadott 

szempont alapján. 

Történetek (pl. mese, versek, kitalált ese-

mények) vizuális megjelenítése síkban és 

térben történethez, szépirodalmi alkotá-

sokhoz. 

Dramatizált történet előadása bábozással. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyéni-

leg vagy kiscsoportban. 

Játék (érzékelő, asszoci-

ációs, kreatív mozgás). 

Séta, kirándulás. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

Mesélés. 

Szerepjáték. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Figyelem a be-

szélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, ér-

zelmi tartalmának 

megértése. 

 

Dráma és tánc: egyen-

súly-, ritmus- és térér-

zékelés.  

 

Ének-zene: emberi 

hang, tárgyak hangja, 

zörejek megkülönböz-

tetése hangerő, hang-

szín, ritmus szerint. 

 

Környezetismeret: 

Anyagok tulajdonságai, 

Tankönyv. 

Különböző 

anyagok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Gyűjtött ter-

mészeti for-

mák. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag… 
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sík és/vagy térbeli, plasztikai alko-

tásban (pl. színes, grafikus, vegyes 

technikájú, mintázott vagy konstru-

ált) az elemi kompozíciós elvek fi-

gyelembevételével. 

 halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem. 

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeli-

ség megértése. 

Fogalmak Pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, minta, felület, kompozíció. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret 

24/18 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Mesék, versek, kitalált történetek, 

médiaszövegek valós vagy fantázia 

szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajke-

verők, segítők), természetes és épített 

környezetének (pl. erdők, ligetek, ál-

latok, vizek, bódék, paloták, hidak, 

tornyok) illusztratív jellegű ábrázolá-

sa (pl. sorozatként, képeskönyvként) 

emlékképek felidézésével, megfigye-

lések segítségével és a fantázia által. 

Környezetünk valós elemeinek, tár-

Illusztrációkészítés. Történetek (pl. mese, 

versek, kitalált események) vizuális meg-

jelenítése síkban és térben. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás. 

Mesehősök, fantázialények elképzelt vilá-

gának megjelenítése síkban és térben. 

Természetes és épített környezet ábrázolá-

sa emlékképek felidézésével, megfigyelé-

sek segítségével és a fantázia által. 

 

Mesélés. 

Szerepjáték. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Játék (érzékelő, asszociáci-

ós, kreatív mozgás). 

Séta, kirándulás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Élmé-

nyek, tartalmak fel-

idézése. Szép 

könyvek. 

Dráma és tánc: 

Dramatikus for-

mák. 

Fejlesztő játékok.  

Környezetismeret: 

Mozgásjelenségek, 

Tankönyv. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Gyűjtött ter-

mészeti for-

mák. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-
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gyainak, tereinek (pl. háztartási gép, 

óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), kü-

lönleges nézőpontból (belülről, fent-

ről, alulról) való megjelenítése a fan-

tázia és a megfigyelés révén, a 

kifejezési szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek felhasz-

nálásával (pl. színes-, grafikai tech-

nika, mintázás, konstruálás talált tár-

gyakból, azok átalakításával). 

Művészeti alkotások és fotók néze-

getése megadott szempontok szerint 

(pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, 

mérete, színe, tónusa). A megállapí-

tások segítségével továbbgondolva a 

látvány sugallta jelenséget, képi tar-

talmat egy új alkotás létrehozásának 

érdekében (pl. más térben és időben, 

más szereplőkkel), különböző művé-

szeti műfajokban (dráma, hang-zene, 

mozgás, vizuális: installáció, fotó-

manipuláció). 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka.  

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

kísérletek. Optika. 

Ének-zene: Cse-

lekményes 

dalanyag, dramati-

zált előadás. Rit-

mus, hangszín, 

hangmagasság, ze-

ne és zörej. 

Erkölcstan: Közös-

ségek. A mesevilág 

szereplői. Mese és 

valóság. 

Matematika: Képi 

emlékezés, részle-

tek felidézése. Né-

zőpontok. Mozga-

tás. Síkmetszetek 

képzeletben. 

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások 

szemléltetésre. 

Mesekönyv, 

mesefilm. 

Fogalmak Illusztráció, kompozíció, kiemelés, forma, festészet, szobrászat, fotó, műalkotás. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

18/4 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással történő információszer-

zés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. Reduk-

ciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szere-

pük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás 

alapjai. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

Kapcs. pontok Taneszközök 
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szervezési formák 

Környezetünkben található jelek, jel-

zések (pl. jelzőlámpa, térkép, alap-

rajz, közlekedési tábla, cégér, pikto-

gram, embléma, szimbólum, zászló, 

márkajelzés, logo) összegyűjtése já-

tékos feladatok létrehozásának céljá-

ból (pl. valós és virtuális társasjáték, 

dramatikus játék, kincsvadászat). 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás. 

Játék. A mindennapokban használt jelek, 

jelzések gyűjtése, válogatása, csoportosí-

tása közlés funkciója szerint (pl. tiltás, irá-

nyítás). 

Történés, esemény rövid képsorainak ér-

telmezése (pl. szöveg nélküli képregény 

történetének elmesélése; fotók sorba ren-

dezése).  

Az emberi gesztusok, mozdulatok értel-

mezése játokban. 

 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, társasjáték, 

kreatív mozgás). 

Matematika: tájé-

kozódás térben, 

síkban, a tájékozó-

dást segítő viszo-

nyok. 

 

Környezetismeret: 

A térkép legfonto-

sabb elemeinek fel-

ismerése. Jelek, 

jelzések. Természe-

ti jelenségek, ter-

mészetes anyagok.  

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: jelző-

táblák. 

Tankönyv. 

Különböző 

anyagok, talált 

tárgyak, anya-

gok, hulladé-

kok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Gyűjtött ter-

mészeti for-

mák. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Képek, fotók, 

jelek, pikto-

gramok szem-

léltetésre. 

Fogalmak Modell, látvány, jel, szimbólum, embléma, térkép, alaprajz, cégér. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 

Órakeret 

4/2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A különböző médiumok (pl. könyv, 

televízió, rádió, internet, film, video-

játék) megfigyelése, vizsgálata, ösz-

szehasonlítása, 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 (pl. gyako-

riság, társas vagy önálló tevékeny-

ség), médiaélmények (pl. tetszés, kí-

váncsiság, rossz élmény) felidézése, 

kifejezése és megjelenítése szóban, 

vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

 

 

A különböző médiumok megfigyelése, 

vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

bábkészítés. Meseillusztráció. Montázs, 

kollázs-készítés. Játék, szerepjáték, szín-

játszás, bábelőadás. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Játék (szituációs játék, 

dramatikus játék, krea-

tív mozgás, színját-

szás). 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

A szövegértés szövegtí-

pusnak megfelelő funk-

ciójáról, folyamatáról al-

kotott ismeret, 

meggyőződés kialakítá-

sa, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, eszté-

tikai fogalmak, kategóri-

ák (szép, csúnya, jó, 

rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történek-

ben. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Mesék, narratív tör-

ténetek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős tevé-

kenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélé-

se. 

Erkölcstan: Önkifejezés 

és önbizalom erősítése, 

önálló gondolkodás, 

identitástudat fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált törté-

Tankönyv. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások, 

filmek, tv-

műsorok, újsá-

gok, számító-

gépes játékok, 

internetes tar-

talmak. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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net önmagáról (jellemáb-

rázolás), meseszereplők 

osztályozása: jó-rossz tu-

lajdonságokkal való azo-

nosulási képesség vizs-

gálata, önmagára 

vetítése. Önmaga megér-

tése. 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésé-

nek megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a tájékozó-

dásban, az információ-

szerzésben. Napirend, 

szabadidő, egészséges 

életmód. 

Dráma és tánc: kiscso-

portos és páros rövid je-

lenetek kitalálása és be-

mutatása. 

Fogalmak Állókép, mozgókép, zene, hang, zaj, zörej, csend. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 

4/3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi 

koncentráció, az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek azonosítása. Annak felis-

merése, hogy a médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a ta-

nulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Különböző médiaszövegek (pl. ani- A különböző médiumok megfigyelése, Önálló vagy csoportos Magyar nyelv és iroda- Tankönyv. 
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mációs mesék, videojátékok) alapve-

tő kifejezőeszközeinek (hanghatások, 

vizuális jellemzők) megfigyelése és 

értelmezése közvetlen példák alap-

ján. A kép és hang szerepének meg-

figyelése a mesevilág teremtésében 

(pl. animációs meséken keresztül).  

A mediatizált történetek szereplőinek 

(hősök és gonoszak) azonosítása, az 

animációs mese morális tanulságai-

nak felismerése.  

A hangok és képek által közvetített 

érzelmek (pl. öröm, szomorúság, 

düh, félelem) felismerése, kifejezése. 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cse-

lekmény megjelenítése képekkel (pl. 

rajzzal, képsorozattal), megfelelő 

hanghatásokkal (pl. zörejjel, ének-

hanggal) kiegészítve.  

 

vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

Történetek (pl. mese, versek, kitalált ese-

mények) vizuális megjelenítése síkban és 

térben. 

Bábok és díszletek készítése kitalált törté-

nethez, szépirodalmi alkotásokhoz. 

Dramatizált történet előadása bábozással. 

Szépirodalmi alkotásokhoz vagy kitalált 

történetekhez érzelmeket kifejező maszk 

készítése. 

Az emberi gesztusok, mozdulatok értel-

mezése játokban. 

Érzelemvilágot, hangulatot kifejező arc-

kép értelmezése. 

Érzelmeket kifejező arckép festése. 

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás, 

hangszerkészítés. 

gyűjtőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Játék (szituációs játék, 

dramatikus játék, krea-

tív mozgás, színját-

szás). 

lom:  

A szövegértés szövegtí-

pusnak megfelelő funk-

ciójáról, folyamatáról al-

kotott ismeret, 

meggyőződés kialakítá-

sa, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, eszté-

tikai fogalmak, kategóri-

ák (szép, csúnya, jó, 

rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történek-

ben. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy 

választott témáról. 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék kap-

csolatrendsze-rének 

elemzése, mesei szerep-

lők és tulajdonságaik 

(lent-fönt, jó-rossz). 

Környezetismeret: az ér-

zékszervek működésének 

megtapasztalása, szerep-

ének, védelmének felis-

merése a tájékozódásban, 

az információ-

szerzésben.  

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése.  

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások, 

filmek, tv-

műsorok, újsá-

gok, számító-

gépes játékok, 

internetes tar-

talmak. 

Különböző 

anyagok, talált 

tárgyak, anya-

gok, hulladé-

kok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Számítógép, 

diktafon, fény-

képező-gép, 

kamera. 
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A teljes figyelem kialakí-

tásának fejlesztése. Ta-

pasztalat a zenei jelensé-

gekről. 

Dráma és tánc: mese fő-

hősének kiválasztása és a 

választás indoklása. 

Fogalmak Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend, kifejezés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

24/10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fej-

lesztése nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése. Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Valós vagy kitalált funkciónak meg-

felelő terek (pl. „a hely, ahol ját-

szok”, „a hely, ahová elbújok”), tár-

gyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és 

megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, te-

rekben (pl. elvarázsolt kastély, bo-

szorkány konyhája, vitorlás hajó) 

zajló mesék, elképzelt vagy valós 

történetek dramatizálása, eljátszása 

saját tervezésű és kivitelezés szerep-

lőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-

, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, 

bábok), terekkel, díszletekkel, me-

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

bábkészítés, makett-készítés, modellezés. 

Meseillusztráció. Montázs, kollázs-

készítés.  

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás. 

Díszlettervezés, kivitelezés. 

Létező és kitalált helyek, helyszínek, esz-

közök, szereplők ábrázolása, megjeleníté-

se.  

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Irányított beszélgetés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, kreatív moz-

gás, színjátszás). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: köz-

lekedés, környeze-

tünk. 

Környezetismeret: 

Természeti, techni-

kai környezet. Múlt 

megidézése. 

Dráma és tánc: tér-

kitöltő és térki-

használó gyakorla-

tok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

Matematika: Kép-

zeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

Tankönyv. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

szövegek. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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lyek létrehozásánál a környezettuda-

tos anyaghasználat érvényesül. 

szétvágás síkmet-

szetek. Objektu-

mok alkotása. 

Fogalmak Tér, forma, funkció, méret, arány, lépték, nézet, takarás. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret 

24/10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. 

hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, 

edény, bútor, ékszer, szerszám, jár-

mű) tervezése létrehozása meghatá-

rozott mesebeli célok (pl. mindent 

halló, látó, elrejtő, védő, szállító) ér-

dekében, oly módon, hogy a tárgy 

külseje (pl. forma, díszítés, méret, 

anyag) utaljon funkciójára. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

tárgyalakítás funkcióváltással, bábkészí-

tés, tervezés, makett-készítés, modellezés.  

Létező és kitalált tárgyak, eszközök ábrá-

zolása, megjelenítése. Mese kitalálása 

megszemélyesített használati tárgyakkal. 

Bábjáték. Tárgyanimáció. 

Játék, szerepjáték, színjátszás. 

Jelmez, maszkkészítés, élő sakkfigurák. 

Beszélgetés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, kreatív moz-

gás, színjátszás). 

Környezetismeret: 

Természeti, techni-

kai és épített rend-

szerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népze-

ne énekléssel, rit-

mikus mozgással, 

néptánccal. Hang-

szerek. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: esz-

közhasználat. 

 

Tankönyv. 

Használati tár-

gyak. 

Animációs 

filmek, mesék. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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Erkölcstan: valóság 

és képzelet. 

 

Matematika: objek-

tumok alkotása. 

Fogalmak Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék-kiegészítő. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret 

24/6 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Minőségek, méretviszonyok, irányok, arányok felismerése és használata. 

Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. 

A tematikai egység 

céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „for-

dítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének ér-

dekében történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, szín-

ismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 

visszaadása. Téralkotó és térábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A közvetlen környezetben található 

tárgyak, jelenségek minőségének (pl. 

illat, hang, zene, szín, fény, felület, 

méret, mozgás, helyzet, súly) megta-

pasztalása különböző játékos felada-

tok során, a célzott élménygyűjtés és 

vizuális megjelenítés (pl. festés, raj-

zolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető 

elemeinek játékos használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények 

(pl. kellemes, kellemetlen, hétközna-

Különböző anyagok jellemzése és leírása: 

közvetlen élmények szóbeli megfogalma-

zása. 

Különböző anyagok átalakítása: eszköz 

nélkül és egyszerű kéziszerszámokkal 

végzett anyagalakítás. 

Kreatív anyagalakítás egyszerű (használa-

ti) tárgyakkal. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás. 

A közvetlen környezet látványainak meg-

figyelése és leírása: egyszerű formák, szí-

nek, felületek, méretek, arányok megfi-

gyelése, leírása és tetszésítélet 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Játék (érzékelő, asszociáci-

ós, kreatív mozgás). 

Séta, kirándulás. 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Mesélés. 

Szerepjáték. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Figyelem 

a beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, 

érzelmi tartalmának 

megértése. 

 

Dráma és tánc: 

egyensúly-, ritmus- 

és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi 

hang, tárgyak hang-

Különböző 

anyagok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Gyűjtött ter-

mészeti for-

mák. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 
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pi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének 

segítségével, látott, hallott vagy el-

képzelt történetek (pl. tündérmesék, 

közösen kitalált játékok, helyzetek, 

mesék, mesefolyamok) megjelenítése 

sík és/vagy térbeli, plasztikai alko-

tásban (pl. színes, grafikus, vegyes 

technikájú, mintázott vagy konstru-

ált) az elemi kompozíciós elvek fi-

gyelembevételével. 

megfogalmazása. 

Természeti környezet látványainak megfi-

gyelése és leírása, megjelenítése síkban és 

térben. 

Egyszerű térviszonyok (előttem-

mögöttem, jobbra-balra, bent-kint, felet-

tem-alattam) megfigyelése, leírása és egy-

szerű vizuális megjelenítése szabadkézi 

rajzban és festéssel. 

Történetek (pl. mese, versek, kitalált ese-

mények) vizuális megjelenítése síkban és 

térben. 

történethez, szépirodalmi alkotásokhoz. 

Dramatizált történet előadása bábozással. 

Közösen kitalált játékok, helyzetek, me-

sék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban 

ja, zörejek megkü-

lönböztetése hang-

erő, hangszín, rit-

mus szerint. 

 

Környezetismeret: 

Anyagok tulajdon-

ságai, halmazálla-

pot-változás. 

Kísérletek oldatok-

kal, fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én ma-

gam, szűkebb kör-

nyezetem. 

 

Matematika: válto-

zás kiemelése, az 

időbeliség megérté-

se. 

tempera, 

gyurma, 

agyag… 

Fogalmak 
Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozí-

ció. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

Órakeret 

24/6 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Minőségek, méretvi-

szonyok, irányok, arányok felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismeré-

se. Kontrasztok felismerése. 

A tematikai egység céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Kom-

ponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, 

képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesz-

tése. Formaérzék, karakterérzék fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, Kapcs. pontok Taneszközök 
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követelmények módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Mesék, versek, kitalált tör-

ténetek, médiaszövegek va-

lós vagy fantázia szereplői-

nek (pl. hősök, ártók, 

bajkeverők, segítők), termé-

szetes és épített környezeté-

nek (pl. erdők, ligetek, álla-

tok, vizek, bódék, paloták, 

hidak, tornyok) illusztratív 

jellegű ábrázolása (pl. soro-

zatként, képeskönyvként) 

emlékképek felidézésével, 

megfigyelések segítségével 

és a fantázia által. 

Környezetünk valós elemei-

nek, tárgyainak, tereinek (pl. 

háztartási gép, óra, motor, 

fészek, odú, fa, talaj), külön-

leges nézőpontból (belülről, 

fentről, alulról) való megje-

lenítése a fantázia és a meg-

figyelés révén, a kifejezési 

szándéknak megfelelő anya-

gok, eszközök, méretek fel-

használásával (pl. színes-, 

grafikai technika, mintázás, 

konstruálás talált tárgyakból, 

azok átalakításával). 

Művészeti alkotások és fo-

tók nézegetése megadott 

szempontok szerint (pl. ala-

kok, szereplők, terek, tár-

Illusztrációkészítés. Történe-

tek (pl. mese, versek, kitalált 

események) vizuális megje-

lenítése síkban és térben. 

Természeti környezet látvá-

nyainak megfigyelése és le-

írása, megjelenítése síkban 

és térben. 

Rajzolás, festés, mintázás, 

tárgyalakítás. 

Egyszerű térviszonyok (előt-

tem-mögöttem, jobbra-balra, 

bent-kint, felettem-alattam) 

megfigyelése, leírása és egy-

szerű vizuális megjelenítése 

szabadkézi rajzban és festés-

sel. 

Téri helyzetek és a takarás 

jelenségének megfigyelése 

és megjelenítése különböző 

eszközökkel (pl. verbálisan, 

rajzban, szerepjátékkal). 

Ábrázolás különleges néző-

pontból (belülről, fentről, 

alulról) a fantázia és a meg-

figyelés révén. 

Mesélés. 

Szerepjáték. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Játék (érzékelő, asszociáci-

ós, kreatív mozgás). 

Séta, kirándulás. 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka.  

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Élmények, tartalmak felidé-

zése. Szép könyvek. 

Dráma és tánc: Dramatikus 

formák. 

Fejlesztő játékok.  

Környezetismeret: Mozgás-

jelenségek, kísérletek. Opti-

ka. 

Ének-zene: Cselekményes 

dalanyag, dramatizált elő-

adás. Ritmus, hangszín, 

hangmagasság, zene és zö-

rej. 

Erkölcstan: Közösségek. A 

mesevilág szereplői. Mese 

és valóság. 

Matematika: Képi emléke-

zés, részletek felidézése. 

Nézőpontok. Mozgatás. 

Síkmetszetek képzeletben. 

Tankönyv. 

Egyszerű használati tárgyak. 

Gyűjtött természeti formák. 

Egyszerű eszközök: 

papír, ceruza, zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, tempera, 

gyurma, agyag, olló, ragasz-

tó. 

Megfelelően kiválasztott ké-

pek, fotók, műalkotások 

szemléltetésre. 

Mesekönyv, mesefilm. 
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gyak, mérete, színe, tónusa). 

A megállapítások segítségé-

vel továbbgondolva a lát-

vány sugallta jelenséget, ké-

pi tartalmat egy új alkotás 

létrehozásának érdekében 

(pl. más térben és időben, 

más szereplőkkel), különbö-

ző művészeti műfajokban 

(dráma, hang-zene, mozgás, 

vizuális: installáció, fotóma-

nipuláció). 

Fogalmak Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő. 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

18/14 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális 

jelzéseinek alkalmazása. 

A tematikai egység céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással történő információszer-

zés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. Reduk-

ciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szere-

pük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás 

alapjai. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Jeltervezés, jelalkotás változatos mé-

retben (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, fi-

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás. 

Jeltervezés, jelalkotás. Játék. 

A mindennapokban használt jelek, jelzé-

sek gyűjtése, válogatása, csoportosítása 

közlés funkciója szerint (pl. tiltás, irányí-

tás). 

Történés, esemény rövid képsorainak ér-

telmezése (pl. szöveg nélküli képregény 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, társasjáték, 

kreatív mozgás). 

Matematika: tájé-

kozódás térben, 

síkban, a tájékozó-

dást segítő viszo-

nyok. 

 

Környezetismeret: 

A térkép legfonto-

Tankönyv. 

Különböző 

anyagok, talált 

tárgyak, anya-

gok, hulladé-

kok. 

Egyszerű 

használati tár-
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gyelemfelkeltés). 

 

Környezetünkben található jelek, jel-

zések (pl. jelzőlámpa, térkép, alap-

rajz, közlekedési tábla, cégér, pikto-

gram, embléma, szimbólum, zászló, 

márkajelzés, logo) összegyűjtése já-

tékos feladatok létrehozásának céljá-

ból (pl. valós és virtuális társasjáték, 

dramatikus játék, kincsvadászat). 

történetének elmesélése; fotók sorba ren-

dezése).  

Egyszerű magyarázó ábrázolás és szöve-

ges magyarázat alapján műveletek elvég-

zése (pl. origami készítésének lépései).  

Az emberi gesztusok, mozdulatok értel-

mezése játokban. 

 

sabb elemeinek fel-

ismerése. Jelek, 

jelzések. Természe-

ti jelenségek, ter-

mészetes anyagok.  

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: jelző-

táblák. 

gyak. 

Gyűjtött ter-

mészeti for-

mák. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Képek, fotók, 

jelek, pikto-

gramok szem-

léltetésre. 

Fogalmak Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 

Órakeret 

4/2 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A különböző médiumok (pl. könyv, 

televízió, rádió, internet, film, video-

játék) megfigyelése, vizsgálata, ös--

szehasonlítása, megadott szempontok 

(pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen 

A különböző médiumok megfigyelése, 

vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

bábkészítés. Meseillusztráció. Montázs, 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

A szövegértés szövegtí-

pusnak megfelelő funkci-

ójáról, folyamatáról alko-

tott ismeret, 

Tankönyv. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások, 

filmek, tv-
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tapasztalat és saját médiaélmények 

felidézésének segítségével. 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, 

televízió, számítógép) kapcsolódó 

saját használati szokások (pl. gyako-

riság, társas vagy önálló tevékeny-

ség), médiaélmények (pl. tetszés, kí-

váncsiság, rossz élmény) felidézése, 

kifejezése és megjelenítése szóban, 

vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások 

és azok animációs, filmes adaptáció-

inak összehasonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott szöveghez és 

a levetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgo-

zása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

kollázs-készítés. Játék, szerepjáték, szín-

játszás, bábelőadás. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás 

egyénileg vagy kis-

csoportban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Játék (szituációs játék, 

dramatikus játék, 

kreatív mozgás, szín-

játszás). 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, eszté-

tikai fogalmak, kategóri-

ák (szép, csúnya, jó, 

rossz, igaz, hamis). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése 

egy szálon futó történek-

ben. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Mesék, narratív tör-

ténetek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős tevé-

kenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélé-

se. 

Erkölcstan: Önkifejezés 

és önbizalom erősítése, 

önálló gondolkodás, iden-

titástudat fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált törté-

net önmagáról (jellemáb-

rázolás), meseszereplők 

osztályozása: jó-rossz tu-

lajdonságokkal való azo-

nosulási képesség vizsgá-

lata, önmagára vetítése. 

Önmaga megértése. 

Környezetismeret: Az ér-

zékszervek működésének 

műsorok, újsá-

gok, számító-

gépes játékok, 

internetes tar-

talmak. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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megtapasztalása, szerep-

ének, védelmének felis-

merése a tájékozódásban, 

az információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

Dráma és tánc: kiscsopor-

tos és páros rövid jelene-

tek kitalálása és bemuta-

tása. 

Fogalmak Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 

4/1 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi 

koncentráció, az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek azonosítása. Annak felis-

merése, hogy a médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a ta-

nulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Egyszerű médiaszövegek (pl. animá-

ciós mesék, reklám) cselekménye 

kezdő- és végpontjának, a cselek-

ményelemek sorrendjének megfigye-

lése közvetlen példák alapján. Cím-

adás.  

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cse-

lekmény megjelenítése képekkel (pl. 

rajzzal, képsorozattal), megfelelő 

hanghatásokkal (pl. zörejjel, ének-

hanggal) kiegészítve.  

Hangzó médiaszövegek megjeleníté-

Újság, képregény, fotósorozat, animáció 

(tárgy-animáció, homok-animáció). 

Az emberi gesztusok, mozdulatok értel-

mezése játokban. Pantomim. 

Hangjáték, szinkronizálás. 

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás, 

hangszerkészítés. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

A szövegértés szövegtí-

pusnak megfelelő funk-

ciójáról, folyamatáról 

alkotott ismeret, meg-

győződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esz-

tétikai fogalmak, kate-

góriák (szép, csúnya, jó, 

rossz, igaz, hamis). 

Tankönyv. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások, 

filmek, tv-

műsorok, újsá-

gok, számító-

gépes játékok, 

internetes tar-

talmak. 

Különböző 
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se rajzban. alkotómunka. 

Játék (szituációs játék, 

dramatikus játék, krea-

tív mozgás, színjátszás). 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megérté-

se egy szálon futó 

történekben. 

Összefüggő mondatok 

alkotása képek, képso-

rok segítségével, adott 

vagy választott témáról. 

Erkölcstan: önmaga 

megértése, mesék kap-

csolatrendsze-rének 

elemzése, mesei szerep-

lők és tulajdonságaik 

(lent-fönt, jó-rossz). 

Környezetismeret: az 

érzékszervek működés-

ének megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a tájékozó-

dásban, az információ-

szerzés-ben.  

Ének-zene: Emocionális 

érzékenység fejlesztése.  

A teljes figyelem kiala-

kításának fejlesztése. 

Tapasztalat a zenei je-

lenségekről. 

Dráma és tánc: mese fő-

hősének kiválasztása és 

a választás indoklása. 

anyagok, talált 

tárgyak, anya-

gok, hulladé-

kok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Számítógép, 

diktafon, fény-

képező-gép, 

kamera. 

Fogalmak Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret 

4/4 óra 
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Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önis-

meret, önreflexiós készség fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A személyes, közvetlen kommuni-

káció verbális, vokális és testbe-

széddel történő jelzéseinek felisme-

rése, értelmezése. 

A közvetlen és a közvetett kommu-

nikáció közötti alapvető különbsé-

gek (pl. idő/térbeli szinkronitás, el-

térés, jelenlét, érzékszervek 

használata) felismerése konkrét 

médiaszövegek (pl. könyv, gyer-

mekműsor, gyerekeknek szóló kon-

certfilm, videoklip, sms, emotiko-

nok) alapján.  

Ismerkedés különböző valóságstá-

tuszú médiaszövegekkel. 

A valóság és fikció közötti különb-

ség megragadása. 

Saját megélt élmények és tapaszta-

latok összevetése (pl. azonosságok, 

eltérések mentén) a média által 

közvetített, megjelenített világokkal 

(pl. gyermekműsorok, gyermekúj-

ságok, képregények, életkornak 

megfelelő rajzfilmek, gyermekek-

nek készülő internetes honlapok 

alapján). A különböző médiaszöve-

gek (pl. tehetségkutató műsorok, 

sportközvetítés, sorozatok, animá-

A különböző médiumok megfigyelése, 

vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

Történetek (pl. mese, versek, kitalált 

események) vizuális megjelenítése sík-

ban és térben. 

Bábok és díszletek készítése kitalált tör-

ténethez, szépirodalmi alkotásokhoz. 

Dramatizált történet előadása bábozás-

sal. 

Szépirodalmi alkotásokhoz vagy kitalált 

történetekhez érzelmeket kifejező maszk 

készítése. 

Újság, képregény, fotósorozat, animáció 

(tárgy-animáció, homok-animáció). 

Az emberi gesztusok, mozdulatok értel-

mezése játékokban. 

Érzelemvilágot, hangulatot kifejező arc-

kép értelmezése. 

Érzelmeket kifejező arckép festése. 

Hangjáték, szinkronizálás. 

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelő-

adás, hangszerkészítés. 

Önálló vagy csoportos 

gyűjtőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Irányított beszélgetés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos al-

kotómunka. 

Játék (szituációs játék, 

dramatikus játék, kreatív 

mozgás, színjátszás). 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szöveg 

értelmezése, nem 

verbális jelzések 

értelmezése, hasz-

nálata beszéd köz-

ben. 

Mese és valóság 

különbsége. 

A megismert me-

se, történet tanul-

ságának összeve-

tése saját 

tapasztalatokkal, 

eseményekkel. Az 

explicit informáci-

ók, állítások meg-

értése, értelmezé-

se, értékelése, 

egyszerű követ-

keztetések levoná-

sa. 

Erkölcstan: más-

nak len-

ni/elfogadás, kire-

kesztés. 

Környezetismeret: 

Nappal és éjszaka. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 

műalkotások, 

filmek, tv-

műsorok, új-

ságok, számí-

tógépes játé-

kok, internetes 

tartalmak. 

Különböző 

anyagok, talált 

tárgyak, anya-

gok, hulladé-

kok. 

Egyszerű 

használati tár-

gyak. 

Egyszerű esz-

közök: 

papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Számítógép, 
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ciós filmek, reality műsorok) sze-

replőivel való azonosulásra reflek-

tálás lehetősége (pl. irányított be-

szélgetés keretében). 

Személyesen átélt, elképzelt és a 

médiában látott, hallott esemény 

megjelenítése rajzban, önállóan ké-

szített bábbal, szerepjátékkal. 

A világ, ahol 

élünk. Föld és a 

csillagok. Élőlé-

nyek, életközössé-

gek. 

Dráma és tánc: 

Történetek kitalá-

lása és kiscsopor-

tos vagy páros 

megvalósítása. 

mikrofon, dik-

tafon, mobil-

telefon, fény-

képező-gép, 

kamera. 

Fogalmak Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret 

4/4 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

internethasználat lehetőségeinek 

megismerése (pl. gyermekbarát hon-

lapok böngészése). 

 

Az internethasználat legfontosabb 

(pl. biztonságot eredményező) szabá-

lyainak megismerése különböző esz-

közökkel (pl. kártyajáték, bábozás).  

 

A gyerekek által használt videojá-

tékkal összefüggő élmények feldol-

gozása (pl. szerepjátékkal, rajzolás-

sal). 

Honlapok, internetes tartalmak, számító-

gépes játékok megfigyelése, vizsgálata, 

összehasonlítása, megadott szempontok 

alapján.  

Biztonságos internethasználat. 

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás. 

Virtuális világok, kitalált lények ábrázolá-

sa, megjelenítése. 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Irányított beszélgetés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

Magyar nyelv és 

irodalom: Rövid 

hallott szöveg üze-

netének megértése. 

Az olvasott szöve-

gekkel összefüg-

gésben az aktív 

szókincs gazdagítá-

sa. Az olvasmány-

hoz kapcsolódó 

személyes élmé-

nyek felidézése és 

megosztása.  

Egyszerű ok-

Megfelelően 

kiválasztott 

számítógépes 

játékok, inter-

netes tartal-

mak. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 
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A videojátékok tematikai csoportosí-

tása, a szereplőik azonosítása. 

matikus játék, kreatív moz-

gás, színjátszás). 

okozati összefüg-

gés felismerése; 

következtetések le-

vonása. 

A fantázia és kép-

zelet aktiválása a 

megismerés érdek-

ében. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: Sza-

bálykövető maga-

tartás a közvetlen 

közlekedési kör-

nyezetben. A köz-

lekedés szabályai-

nak értelmezése. 

Erkölcstan: a szá-

mítógépes világ 

ismeretségei. 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Internet, honlap, chat, videojáték. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

24/14 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Minőségek, méretviszonyok, irányok, arányok, téri helyzetek, rész-egész vi-

szony felismerése.  

A tematikai egység 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fej-

lesztése nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése. Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A környezetünkben található külön-

böző méretű külső, belső terek (pl. 

utca, játszótér, buszmegálló, saját 

szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. 

Gyűjtés, megfigyelés. Vázlatkészítés. 

Fényképezés. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

bábkészítés, makett-készítés, modellezés. 

Önálló vagy csoportos gyűj-

tőmunka. 

Média-alkalmazások. 

Irányított beszélgetés. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: köz-

lekedés, környeze-

tünk. 

Tankönyv. 

Megfelelően 

kiválasztott 

képek, fotók, 
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iskola, transzformátorház, vízto-

rony), tárgyak (pl. cipő, táska, ki-

lincs) tudatos megismerése, vizsgála-

ta minden érzékszervvel (látás, 

hallás, tapintás, szaglás). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, te-

rekben (pl. elvarázsolt kastély, bo-

szorkány konyhája, vitorlás hajó) 

zajló mesék, elképzelt vagy valós 

történetek dramatizálása, eljátszása 

saját tervezésű és kivitelezés szerep-

lőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-

, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, 

bábok), terekkel, díszletekkel, me-

lyek létrehozásánál a környezettuda-

tos anyaghasználat érvényesül. 

Meseillusztráció. Montázs, kollázs-

készítés.  

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás. 

Díszlettervezés, kivitelezés. 

Létező és kitalált helyek, helyszínek, esz-

közök, szereplők ábrázolása, megjeleníté-

se. Térképkészítés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, kreatív moz-

gás, színjátszás). 

Környezetismeret: 

Természeti, techni-

kai környezet. Múlt 

megidézése. 

Dráma és tánc: tér-

kitöltő és térki-

használó gyakorla-

tok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

Matematika: Kép-

zeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmet-

szetek. Objektu-

mok alkotása. 

szövegek. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, méretarány, léptékváltás. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret 

24/14 óra 

Előzetes tudás 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Minőségek, méretviszonyok, irányok, arányok, téri helyzetek, rész-egész vi-

szony felismerése. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Hétköznapi tevékenységek során 

használatos tárgyak (pl. konyhai esz-

köz, játék, öltözék, öltözék-

kiegészítő, hangszer, szerszám) lét-

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

tárgyalakítás funkcióváltással, bábkészí-

tés, tervezés, makett-készítés, modellezés.  

Létező és kitalált tárgyak, eszközök ábrá-

Beszélgetés. 

Elemező beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Környezetismeret: 

Természeti, techni-

kai és épített rend-

szerek.  

Tankönyv. 

Használati tár-

gyak. 

Animációs 
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rehozása meghatározott tulajdonos 

számára (pl. adott személyiség, fog-

lalkozás, életkor, nemek szerint). 

zolása, megjelenítése. Tárgyanimáció. 

Játék, szerepjáték, színjátszás. 

Jelmez, maszkkészítés, élő sakkfigurák. 

Kérdve kifejtés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Játék (szituációs játék, dra-

matikus játék, kreatív moz-

gás, színjátszás). 

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok. 

 

Ének-zene: Népze-

ne énekléssel, rit-

mikus mozgással, 

néptánccal. Hang-

szerek. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: esz-

közhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság 

és képzelet. 

 

Matematika: objek-

tumok alkotása. 

filmek, mesék. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Tárgytervezés, formatervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, iparművészet, design. 

 

A továbbhaladás feltételei a 

két évfolyamos ciklus végén 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatos-

ság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével. 

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. 

Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, fel-

ismerése, használatára. 

A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 
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Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív média-

használat. 

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 esz-

közöket 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. 

 

3–4. ÉVFOLYAM 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is 

alapvető eszköze a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, illetve az alkotás 

felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve 

az érzékelés érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk je-

lentésének és hatásának egyre pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és csoportokban 

megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekin-

tetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a 

valós esztétikai értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, 

addig harmadik-negyedik évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait feldolgozó feladatok aránya, de to-

vábbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre céltu-

datosabb vizuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már 

komoly médiatapasztalata van. A tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az ismeretek életkorhoz igazodó 

elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése.  

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök 

befogadóra tett hatásának felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már megjelenik a különböző médiatartal-

mak elkészítése mögött meghúzódó szándék felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt műsortípu-

sok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az 

életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az 

olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, meg-

értik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. 

Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A mé-
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diaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén ke-

resztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és 

kreatív internethasználatát segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges alapismeretek, 

viselkedési szabályok megismertetése.  

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpon-

tú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

Órakeret 

17/17 óra 

Előzetes tudás 
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és dí-

szítő hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység 

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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A lakóhelyen és a közvetlen környe-

zetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. 

foglalkozás, életkor, kedvenc il-

lat/étel/szín, útvonal, játék, fontos 

tárgy, attribútum) alapján figurális 

alkotások létrehozása. A külső, belső 

vonások (pl. karakter, testi adottsá-

gok, öltözet, belső tulajdonságok, 

személyiség jegyek) élményszerű 

megjelenítésével, meghatározott cé-

lok (pl. illusztráció, valós és virtuális 

játék, információs kártya, „kutatás”) 

érdekében. 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, 

Gyűjtés. Vázlatkészítés, fényképezés. 

Rajzolás, festés, mintázás.  

Kollázs, montázs-készítés, grafikai tech-

nikák alkalmazása. 

Karakter, gesztus, mimika. Portré, önarc-

kép, karikatúra. Jelmez- és maszkkészítés. 

Árnyjáték. 

Létező és kitalált karakterek megjeleníté-

se. 

Játék, szerepjáték, bábjáték, színjátszás. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Bemutatás. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

Játék (kreatív mozgás, szín-

játszás). 

Matematika: meny-

nyiségi tulajdonsá-

gok, viszonylatok, 

becslés, összeha-

sonlítás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondola-

tok, érzelmek, vé-

lemények kifejezé-

se. Mindennapi 

konfliktusok fel-

dolgozása drámajá-

tékkal. 

 

Dráma és tánc: 

Tankönyv. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, zsírkréta, 

filctoll, vízfes-

ték, tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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médiaszövegek valós vagy kitalált 

szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, 

szörnyek, tündérek, állatok, ember-

állatok, géplények) megformálása 

többfigurás kompozícióban, a meg-

határozott célnak megfelelő méret-

ben és anyagból. 

fantáziajátékok. 

Fogalmak Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret 

17/17 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése. 

A tematikai egység 

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 kife-

jezés árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A környezetünkben észlelhető válto-

zások, folyamatok, mozgások (pl. 

természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és 

öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, 

penészedés, árnyék, palacsintasütés, 

építkezés, varrógép, kerékpár, daru, 

óra) azonosítása, vizuális megfigye-

lése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép 

(pl. fotó, film, egyszerű animáció, 

rajz, ábra, jel) segítségével. 

 

Gyűjtés. Vázlatkészítés, fotó. 

Rajzolás, festés, mintázás.  

Kollázs, montázs-készítés, grafikai tech-

nikák alkalmazása. Animáció. 

Képi elbeszélés, képregény, fotósorozat, 

film készítése. Mozgás, folyamat, változás 

képi kifejezése. 

 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Bemutatás. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

 

Matematika: Tájé-

kozódás a térben 

(síkon ábrázolt tér-

ben; szöveges in-

formációk szerint). 

A változás kieme-

lése; az időbeliség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Informá-

cióhordozók. Lát-

ványok verbális 

megfogalmazása. 

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, zsírkréta, 

filctoll, vízfes-

ték, tempera, 

gyurma, 
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Valós és/vagy képzeletbeli utazás fo-

lyamatának, útvonalának és történé-

seinek képes, szöveges rögzítése (pl. 

útinapló, térkép, képregény, forgató-

könyv, útifilm) meghatározott cél 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, úti-

kalauz, tájékozódás, dokumentálás, 

elemzés, összehasonlítás) érdekében. 

Az időbeliség kife-

jezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: 

verbális képességek 

fejlesztése játékkal.  

 

Környezetismeret: 

változások, folya-

matok, növények, 

állatok. 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális sűrítés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órakeret 

4/4 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egység 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fej-

lesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fej-

lesztése médiaszövegekkel. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A saját és a közvetlen környezet mé-

diahasználati szokásainak (internet, 

televízió, rádió, videojáték, mobil-

használat, könyv) tanulmányozása, 

megadott szempontok (pl. mennyi-

ség, időrend, látogatott helyek, a 

kommunikációban résztvevők, műso-

rok) alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő 

médiaszövegek (pl. televíziós műsor-

A különböző médiumok megfigyelése, 

vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

Rajz, festés, mintázás. Médiahasználati 

szokások, élmények felidézése, megjelení-

tése. 

Újság, képregény, fotósorozat, animáció. 

Hangjáték, szinkronizálás. 

Játék, szerepjáték, színjátszás, bábelőadás. 

Szituációs komédia, szappanopera követ-

kező epizódja forgatókönyvének megírása, 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Többmondatos 

összefoglaló szöveg al-

kotása olvasmányok tar-

talmáról, gyűjtött ta-

pasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kap-

csolatának magyarázata; 

címadás. Az olvas-

mányhoz kapcsolódó 

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek, TV-

műsorok, in-

ternetes tar-

talmak. 

Számítógép, 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mobil-

telefon. 
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típusok, animációs mesefilmek, so-

rozatok) felismerése és beazonosítása 

saját médiaélmények felidézésén, 

megjelenítésén (pl. szerepjáték) és 

közvetlen példákon keresztül. 

 

Saját médiaélmények felidézése 

megadott szempontok alapján (pl. ér-

zelmi hatás, kedveltség, ismeretszer-

zés) és az élmények feldolgozása (pl. 

rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások 

és azok animációs, filmes adaptáció-

inak összehasonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott szöveghez és 

a vetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgo-

zása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

színre vitele. 

 

Projekt. 

 

előzetes ismeretek, 

személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése 

és megosztása. Az in-

formációk keresése és 

kezelése. Különböző in-

formációhordozók a la-

kóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonló-

ságok és különbségek 

felfedezése különféle 

irodalmi közlésformák-

ban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, 

mint Ő/példaképek, ha-

mis életek; álmaim, fan-

táziavilá-

gom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalko-

tás szabadsága, 

önkifejezés és önbiza-

lom erősítése. 

 

Dráma és tánc: csopor-

tos és egyéni improvi-

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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záció. 

Fogalmak 
Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, 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 

4/4 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A tematikai egység 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi moz-

góképi 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 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A médiaszövegek kifejezőeszközei-

nek mélyebb megismerése. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközei-

nek megismerése: a pozitív és nega-

tív hősök megjelenítésének techni-

kái, különös tekintettel a mozgókép 

nyelvére (pl. jelmez, smink, környe-

zet/díszlet, világítás, kameramozgás) 

és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, 

zaj, zörej) az életkornak megfelelő 

médiaszövegeken keresztül.  

 

A különböző médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű helyszín- és idő-

viszonylatok megfigyelése és értel-

mezése konkrét médiaszövegeken 

keresztül. Az elbeszélő személyének 

azonosítása különböző médiaszöve-

gekben (pl. animációs mesék, fil-

mek).  

A különböző médiatartalmak megfigyelé-

se, vizsgálata, összehasonlítása, megadott 

szempontok alapján. 

Rajz, festés, mintázás. Karakterek, jellem-

vonások képi kifejezése. 

Újság, képregény, fotósorozat, animáció. 

Játék, szerepjáték, színjátszás.  

Szituációs komédia, szappanopera követ-

kező epizódja forgatókönyvének megírása, 

színre vitele, leforgatása. Hanghatások, 

háttérzajok, zenei aláfestés, szinkronizá-

lás, narrálás. 

Díszlet-, jelmezkészítés. 

 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Projekt. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Olvasási stratégi-

ák, olvasást megértő fo-

lyamatot segítő 

technikák ismerete, al-

kalmazása a hatéko-

nyabb megértés érdeké-

ben: a művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigye-

lése, a tér-idő változása-

inak felismerése.  

Az események sorrend-

jének, a mesélő szemé-

lyének megállapítása. 

A szövegalkotás műve-

leteinek ismerete: 

anyaggyűjtés, címvá-

lasztás, a lényeges gon-

dolatok kiválasztása, el-

rendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekez-

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek, TV-

műsorok, in-

ternetes tar-

talmak. 

Számítógép, 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mikro-

fon, mobiltele-

fon, zeneleját-

szó, zörejező 

eszközök. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 
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Saját érzelmek felismerése és kifeje-

zése különböző mozgóképi szöve-

gek, és hangzó anyagok befogadása 

során.  

A médiaszövegek alapvető kifejező 

eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, 

hangok) érzelmekre gyakorolt hatá-

sának megfigyelése, kifejezése.  

 

Kép és hangrögzítő eszközök hasz-

nálatának alapszintű megismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, 

rövid animációs film) és hangokkal. 

désekre. 

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszkö-

zök alkalmazása. 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasz-

talása mint példa. Sze-

repek a családon, közös-

ségen belül. A jó-rossz 

megjelenítése a művé-

szetben. 

Ének-zene: A teljes fi-

gyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, kü-

lönböző élethelyzetben 

más a hangunk. 

Dráma és tánc: A me-

se/történet helyszínei-

nek és szereplőinek sor-

ba vétele.  

A mese/történet szerep-

lőinek beazonosítása, il-

letve viszonyaik megha-

tározása. 

Csoportos és egyéni 

improvizáció. 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, emberi hang. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órakeret 

23/23 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsí-

tés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi 
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céljai elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban. Közvetlen kör-

nyezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. 

Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, funk-

ciónak 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 ki-

alakítása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A különböző kultúrákban, korokban 

használatos tárgyak, eszközök össze-

hasonlítása a mai tárgyakkal, eszkö-

zökkel (pl. épületek, járművek, szer-

számok, edények, bútorok, öltözet, 

ékszer) a hasonló és eltérő vonások 

elemzése, értelmezése. 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), 

tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, 

játék) a megismert kézműves techni-

kákkal (pl. nemezelés, agyagozás, 

fonás, szövés, batikolás), a kortárs 

iparművészet felfogásában. 

 

A közvetlen környezetben található 

anyagok környezettudatos felhaszná-

lásával, meghatározott funkcióra (pl. 

irányjelző, hangosító), működésre 

képes egyszerű szerkezet (pl. játék, 

modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek 

használatuknak megfelelő és tulajdo-

nosukra utaló díszítése. 

 

Gyűjtés, megfigyelés. Vázlatkészítés. 

Fényképezés. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyalakítás, 

makett-készítés, modellezés.  

Tárgytervezés, látványterv készítése. 

Terepasztal, makett-város kiegészítése 

tárgyakkal. Kézműves technikák. 

Létező és kitalált tárgyak, eszközök ábrá-

zolása, megjelenítése, megalkotása. Mese, 

történet kitalálása megszemélyesített 

használati tárgyakkal. Bábjáték. 

Tárgyanimáció. 

Játék, szerepjáték, színjátszás. 

Jelmez, maszkkészítés, élő sakkfigurák. 

Újratervezés, recycling. Divatbemutató új-

rahasznosított anyagokból, tárgyakból. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

 

Matematika: tájé-

kozódás az időben. 

 

Erkölcstan: a múlt 

és a jelen életvi-

szonyai közötti kü-

lönbségek. 

 

Dráma és tánc: 

Kreatív játékok 

tárgyakkal, tárgyak 

nélkül. A tárgyak 

használata ismét-

léssel, lassítással, 

gyorsítással stb. 

vagy nem rendelte-

tésszerű használa-

tuk. 

Tankönyv. 

Fotók, képek. 

Számítógép, 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mobil-

telefon. Papír 

és egyéb anya-

gok, ceruza, 

egyéb grafikai 

eszközök, zsír-

kréta, filctoll, 

vízfesték, tem-

pera, gyurma, 

agyag, nemez, 

fonal, textil, 

olló, ragasztó. 
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Csomagolás tervezése, kivitelezése 

valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog 

(pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, 

csoki, időbe látó készülék, csoda-

szappan, fűmag, életelixír, varázsfo-

nal) számára, oly módon, hogy a 

csomagolás formája és díszítése utal-

jon a tárgy sajátosságára. 

Fogalmak Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret 

17/17 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek fel-

ismerése. Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, műveletek sor-

rendjének követése. Anyagismeret. 

A tematikai egység 

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 Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Irodalmi, zenei, média és művészettör-

téneti élményből, származó valós és 

képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, 

malom, labirintus, vár, palotakert, fo-

lyó) megjelenítése a különböző néző-

pontok és változatos méret kínálta lehe-

tőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, 

mintázva, installálva). 

Rajzolás, festés, mintázás, vegyes 

technika, fényképezés. Tárgyalakítás, 

tervezés, makett-készítés, modellezés. 

Kollázs, montázs-készítés, grafikai 

technikák alkalmazása. 

Létező és kitalált helyszínek, tárgyak, 

eszközök ábrázolása, megjelenítése.  

Valós környezet, táj megjelenítése kü-

lönböző időszakban, különböző néző-

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Bemutatás. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Olvas-

mányhoz kapcsoló-

dó személyes él-

mények felidézése 

és megosztása. 

Műélvezet, humor. 

 

Matematika: Rajz 

Tankönyv. 

Számítógép, 

fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír, ceruza, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 
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Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen 

környezet, fotó, műalkotás, múzeum), 

személyes emlékből származó tapaszta-

latok felhasználásával valós hely, hely-

szín (pl. természeti táj, nagymama virá-

gos kertje, épített környezet, mi utcánk) 

vizuális megjelenítése meghatározott 

időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, 

hajnal) megfelelően, különböző techni-

kákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett). 

pontokból. Színgyakorlatok. 

Térkép, terepasztal készítése. 

 

Játék (kreatív mozgás, szín-

játszás). 

és szöveg értelme-

zése: a lejátszott 

történés visszaidé-

zése; az elmondott, 

elolvasott történés 

visszaidézése. 

Jelértelmezés. 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret 

17/17 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások külön-

bözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi 

jeleinek értelmezése és megjelenítése. 

A tematikai egység 

céljai 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempont-

jainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok létrehozásával. Jelképek, al-

legóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipu-

lációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapuló, 

szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozá-

sa, 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 képes-

ség fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog 

(pl. áru, esemény, közérdek, jelen-

ség: „boszorkányok tömeges átrepü-

Valós vagy képzeletbeli dolog, esemény, 

találmány számára reklámkampány terve-

zése. Szórólap, plakát tervezése, kivitele-

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Matematika: Stati-

kus szituációk, lé-

nyegkiemelés.  

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek, TV-
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lése”,”Pöttyös Panna divatbemutató-

ja”, Búvár Kund légzőkészüléke) 

számára plakát, szórólap tervezése, 

kivitelezése a betű, kép és szöveg 

együttes alkalmazásával, figyelem, 

érdeklődés felkeltése céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jel-

zések megfigyelése, értelmezése, 

majd az összegyűjtött tapasztalatok, 

információk segítségével a plakát ál-

tal hirdetett dolog népszerűsítése fi-

gyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, 

pantomimmel, hangot, szöveget is 

beépítő performansszal). 

zése. 

Rajzolás, festés, mintázás.  

Kollázs, montázs-készítés, grafikai tech-

nikák alkalmazása. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

 

Képzeletben törté-

nő mozgatás. Test-

háló elképzelése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: kulcs-

szókeresés; szöveg-

tömörítés; hiányos 

vázlat, táblázat, áb-

ra kiegészítése a 

szöveg alapján. 

reklámok, óri-

ásplaká-

tok.Számítógé

p, fényképező-

gép, kamera, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök,  

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

Fogalmak Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága 

Órakeret 

4/4 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 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, 

működésmódjával.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának 

megfigyelése alapján beszélgetés egyes 

médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes 

honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, 

A különböző médiatartalmak szere-

pének, funkciójának megfigyelése, 

vizsgálata, összehasonlítása, elem-

zése megadott szempontok alapján. 

Riport, fotóriport, interjú készítése. 

Újság, képregény, fotósorozat, ani-

máció. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az élet-

kornak megfelelő 

globális, informá-

ciókereső, értelme-

ző és reflektáló ol-

vasás. 

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek, TV-

műsorok, in-

ternetes tar-

talmak. 

Számítógép, 
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könyv, újság) hétköznapokban betöltött 

szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítá-

sa: médiatartalom-előállítók és a fogyasz-

tók/felhasználók. 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján felte-

vések, állítások megfogalmazása a szöveg 

keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő 

szándékáról (a korosztálynak megfelelő 

reklámok, videojátékok, internetes portá-

lok, animációs filmek, filmek segítségé-

vel). 

 

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, célcso-

port) alapján. 

 

Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció 

(reklám) sajátosságaival, a reklámok meg-

Játék, szerepjáték, színjátszás.  

Szituációs komédia, szappanopera 

következő epizódja forgatókönyvé-

nek megírása, színre vitele, leforga-

tása. Hanghatások, háttérzajok, ze-

nei aláfestés, szinkronizálás, 

narrálás. 

Díszlet-, jelmezkészítés. 

Reklámkampány tervezése. 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

 

Az információk ke-

resése és kezelése. 

Különböző infor-

mációhordozók a 

lakóhelyi és az is-

kolai könyvtárban. 

Mások véleményé-

nek megértése, el-

fogadása a vita so-

rán. Vélemények 

összevetése, kü-

lönbségek és ha-

sonlóságok megfi-

gyelése, 

felismerése és kri-

tikája. 

 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvání-

tás, mások gondo-

latai alapján, építő 

jellegű vitakultúra 

kialakítása; gondo-

latszabadsággal va-

ló ismerkedés. 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mikro-

fon, mobiltele-

fon, zeneleját-

szó, zörejező 

eszközök. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, filc-

toll, vízfesték, 

tempera, 

gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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jelenésének változatos helyeivel, formái-

val. A reklámok működése (hatáskeltés) 

néhány fontos eszközének megfigyelése 

konkrét reklámok tanulmányozásán keresz-

tül. Reklámkészítés (pl. egyszerű reklám-

szövegírás, plakátkészítés, reklámot megje-

lenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy 

reflektált viszony alakuljon ki a reklámo-

zás céljáról és eszközeiről. 

Fogalmak 
Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fo-

gyasztás, médiahasználat. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 

Órakeret 

4/4 óra 

Előzetes tudás Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illetve kockázatokról. 

A tematikai egység 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az online környezetben, a virtuális terek használa-

ta során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethaszná-

lat fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek 

tudatosítása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A közvetlen kommunikáció jelzései-

nek és az online kommunikáció, jel-

legzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kap-

csolatteremtés, önkifejezés, véle-

ménynyilvánítás) alapján (pl. szerep-

játék keretében). A személyes 

kommunikáció és az online kommu-

nikáció különbségeinek tudatosítása. 

 

Saját és szűkebb környezet internet-

A különböző internettartalmak szerepé-

nek, funkciójának, jellegzetességeinek 

megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítá-

sa, elemzése megadott szempontok alap-

ján. 

Beszélgetés, vita, szerepjáték. 

Játékos gyakorlatok, online játékok, fel-

adatok, csoportmunka. 

Kapcsolati háló ábrázolása. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyé-

nileg vagy kiscsoport-

ban. 

Önálló vagy csoportos 

alkotómunka. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A művek tanulsá-

gainak értelmezése a sa-

ját szerepünkre, 

helyzetünkre a minden-

napi életünkben, példa 

bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszköz-

zel is (pl. drámajáté-

kok). 

A könyvtár mint infor-

Tankönyv. 

Képek, filmek, 

szövegek, in-

ternetes tar-

talmak. 

Számítógép, 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mikro-

fon, mobiltele-

fon. Papír és 
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használatának megfigyelése, interne-

tes tevékenységek megjelenítése (pl. 

szerepjáték) különböző formában. 

 

Az internet- és mobilhasználat leg-

fontosabb (pl. biztonságot eredmé-

nyező) szabályainak megismerése 

különböző eszközökkel (pl. kártyajá-

ték, egyszerű társasjáték).  

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

kreatív internethasználat lehetősége-

ink tudatosítása. (pl. gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével 

és működésének alapjaival beszélge-

tés és játékos gyakorlatokon keresz-

tül. 

 

Az online közösségekben való visel-

kedési szabályok, kommunikációs 

szokások, és ezek szerepének meg-

ismerésére. 

Projekt. 

Online tanítási-tanulási 

környezet. 

 

mációs központ, a tanu-

lás bázisa, segítője. 

Levélírás, levélcímzés. 

Rövid szöveges üzene-

tek megfogalmazása. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű el-

rendezésének módjai. 

 

Erkölcstan: Haver, ba-

rát, társ, csapattag, in-

ternetes kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, 

közös szabályalkotás és 

annak elfogadása mint 

érték. 

Baráti társaság összetar-

tó ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, vakme-

rőség. 

Játék, közösségi élet az 

interneten. 

 

Környezetismeret: a he-

lyes önismeret kialakítá-

sának megalapozása. 

egyéb anya-

gok, ceruza, 

egyéb grafikai 

eszközök, zsír-

kréta, filctoll, 

vízfesték, tem-

pera, gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 

 

Fogalmak Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret 

23/23 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagoló-

dások 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 
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attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- 

és eszközválasztással. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Különböző épületek fotóinak csoportosítá-

sa megadott szempontok szerint (pl. ren-

deltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, 

díszítettség, fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, 

lakótér, pince, fülke, raktár, dühöngő) ter-

vezése a kiválasztott épület lakójának (pl. 

tulajdonos, tulajdonos gyermeke, őr, taka-

rító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a 

térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak néme-

lyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, füg-

göny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lám-

pa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi 

rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt 

változatának megtervezése, elkészítése 

makettben, az elkészült makettekből közö-

sen településszerkezet (pl. falu, városrész) 

kialakítása, egyszerű „terepasztal” meg-

építése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi ha-

tást (pl. hétköznapi, ünnepélyes, titokza-

tos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelke-

dett félelmetes, vidám) kiváltó terekről 

(pl. templom, iroda, park, szoba, lift, áll-

Gyűjtés, megfigyelés. Vázlatkészítés. 

Fényképezés. 

Rajzolás, festés, mintázás, tárgyala-

kítás, makett-készítés, modellezés.  

Létező és kitalált helyszínek, épüle-

tek tervezése, ábrázolása, megjelení-

tése. Térkép, alaprajz, látványterv 

készítése. 

Terepasztal, makett-város építése. 

Beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Megfigyelés. 

Kérdve kifejtés. 

Elemzés. 

Vita. 

Feladatmegoldás egyénileg 

vagy kiscsoportban. 

Önálló vagy csoportos alko-

tómunka. 

Projekt. 

 

Matematika: Tár-

gyak tulajdonsága-

inak kiemelése 

(analizálás); össze-

hasonlítás, azonosí-

tás, megkülönböz-

tetés; osztályokba 

sorolás. Adott ob-

jektum más néző-

pontból.  

Tájékozódás a vi-

lág mennyiségi vi-

szonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a 

színház formai 

elemei, látott elő-

adásban, illetve al-

kalmazása saját 

rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: 

az anyagfajták 

megmunkálhatósá-

ga, felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azo-

nosság, hasonlóság, 

variáció felismeré-

Tankönyv. 

Fotók, képek. 

Számítógép, 

Internet, fény-

képező-gép, 

kamera, mobil-

telefon. Papír 

és egyéb anya-

gok, ceruza, 

egyéb grafikai 

eszközök, zsír-

kréta, filctoll, 

vízfesték, tem-

pera, gyurma, 

agyag, olló, 

ragasztó. 
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ványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zö-

rejek (pl. madárcsicsergés, jármű-zaj, be-

széd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűj-

tése, s a gyűjtött hanganyag 

felhasználásával, valós, hangzó terek lét-

rehozása, megépítése az adott tartalomnak 

megfelelő anyag és méretválasztással (pl. 

karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, 

csuhé, agyag, drót, fa). 

se. Ritmus-

hangszerek, ritmi-

kai többszólamú-

ság. 

Fogalmak 
Tértervezés, térszerkesztés, téralkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, 

épület, építmény, alaprajz. 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

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, műalkotá-

sok 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 legfon-

tosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 

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 gon-

dolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

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.  
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Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikáció-

ban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, krea-

tív internetes tevékenységek megismerése. 

A szabadon felhasználható 10%-os időkeretet a következő tevékenységekkel töltjük ki: 

Alkotás a szabadban. Kiállítás-, múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások. 



VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 

 319 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

1-4. évfolyam 

Célok, feladatok 

A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggé-

sek felismerése az anyagok és a belőlük készült tárgyak között. Az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. Tájékozódás az anyagokhoz kötődő 

mesterségekről és szakmákról. 

Az emberi alkotással létrehozott terek, esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a formának a kapcsolata. Az épített környezet anyagainak és 

szerkezeteinek megismerése. 

Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, 

elképzelések rajzi megjelenítése egyéni elképzelés szerint. Egyszerű makett elemzése és készítése terv alapján. A munkaeszközök rendeltetésszerű, 

balesetmentes használata. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek 

bemutatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok is-

merete. 

Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. Egyszerű házimunkák elvégzése. Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevé-

kenység végzése. Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása. 

 

1–2. ÉVFOLYAM 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-

technikai kompetencia – fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt közvetlenül körülvevő 

világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társa-

dalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába 

való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyes-

ség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyomá-

nyok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szo-

ciális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok, 

valamint a munkamegosztás lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, 

feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban el-

végzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a moz-

gáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, szá-

mítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd 

az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalko-
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zások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak 

a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálá-

sa a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi össze-

tartozást megalapozó közös értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre való felkészülés-

hez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a terve-

zés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és 

végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkor-

nak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs já-

tékokban való élményszerű alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását. 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Család, otthon, háztartás Órakeret 

16/16 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és ro-

konok bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkü-

lönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábok-

kal. 

Családi szerepek. 

Családi szerepek, családi ün-

nepek, ünnepi szokások elját-

szása. 

Otthoni szabadidős programok 

összeállítása. 

Rajzos napirend készítése. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szó-

kincsbővítés, szö-

vegalkotás, be-

szédkultúra, 

kommunikáció. 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

videofilm, ház-

tartási tárgyak. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-
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Ajándékok készítése családtagok számára, kü-

lönböző alkalmakra. 

 

Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a 

családban. Háztartási eszközök, gépek használa-

tának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó 

tárgyak, tűzgyújtó-eszközök, gáz, elektromosság, 

gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, 

romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok meg-

ismerése. 

 

Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. 

Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek 

felsorolása, ismertetése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 

 

Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök 

épen és rendben tartása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak 

ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és 

megvalósítása. 

 

Táplálkozás 

A házimunkákról, az egészsé-

ges és kulturált étkezésről, az 

egészséges öltözködésről szó-

ló képes, rajzos feladatok 

megoldása. 

Hétköznapi családi szerepek, 

az étkezéssel kapcsolatos há-

zimunkák (bevásárlás, ételké-

szítés, tálalás, mosogatás, étel-

tárolás) eljátszása. 

Házon kívüli, szabadtéri sza-

badidős programok összeállí-

tása, rajzos napirend készítése. 

A házimunkákról, az egészsé-

ges és kulturált étkezésről szó-

ló feladatok megoldása. 

Asszociációs vizuális felada-

tok. 

Rajzos öltöztetős játékok. Öl-

tözet átalakítása kiegészítők-

kel, stílusgyakorlatok, fodrá-

szos és stylist játékok. 

Képi kifejezés, illusztráció. 

Bábkészítés. 

Szerepjáték, bábjáték. 

Saját munkák több szempontú 

elemzése, értékelése, besoro-

lása a társak munkái közé. Sa-

ját és mások munkájának ösz-

szehasonlítása.  

 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, növény-

ismeret, évszakok, 

napszakok, időjárá-

si tényezők, lakhe-

lyek, higiéné. 

 

Matematika: tájé-

kozódás térben és 

időben, időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Erkölcstan:  

Én és a közvetle-

nebb és tágabb 

környezetem, kö-

zösségeim, társaim. 

Családtagok, csalá-

di, baráti kötődé-

sek, kapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándé-

ka, beilleszkedés. 

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

 

Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, 

mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek 

tisztántartása) eszközei és anyagai. 

 

Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékeny-

ségeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő öl-

tözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtoga-

tása. Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öl-

töztetése. 

Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és 

védelme. A növények életfeltételeinek biztosítá-

sa. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyfor-

rás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, hi-

giéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelek-

tív hulladékgyűjtés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 

32/16 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak is-

merete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, 

nyírás; eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek során. 

A tematikai egység 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, 

egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 
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A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) 

vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a 

kapott utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törek-

vés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, fel-

használhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel 

(látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anya-

gok csoportosítása megfigyelhető tu-

lajdonságaik alapján.  

 

Képlékeny anyagok alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-

liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű 

formák alakítása gyúrással, lapítás-

sal, gömbölyítéssel, hengerítéssel, 

mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatás-

sal, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlap-munka. 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fo-

nás, csomózás, pompon készítése)  

Különböző anyagok megismerése, felis-

merése. Érzékszervi játékok. 

Gyűjtés. Anyagalakítás, tárgyalakítás, 

tárgykészítés.  

Anyagalakítás, tárgykészítés papírból, haj-

togatás, nyírás, szakítás. 

Agyagtárgyak készítése, gyurmázás, for-

mázás, díszítés. 

Egyszerű fonalmunkák 

A készített tárgyak bemutatása, megbeszé-

lése. 

Ismerkedés az építőelemekkel, az elemek 

csoportosítása alakjuk, méreteik, anyaguk, 

színük és más (tárgy-) tulajdonságaik sze-

rint. Építés építőkockával, konstrukciós já-

tékokkal. 

 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-

követés, önálló tárgy-

készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Múzeumlátogatás, múze-

umpedagógia. 

 

Vizuális kultúra: vi-

zuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, érzékszer-

vek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak ki-

emelése; összehason-

lítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása mér-

hető tulajdonságaik 

szerint; mérés, becs-

lés. 

 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak. 

Agyag vagy 

gyurma, külön-

féle papírok, 

faanyag-

minták, termé-

szeti tárgyak, 

termések, fo-

nalak, textilek, 

tárgyminták. 

Kézi mintázó-

eszközök, olló, 

vonalzó, csi-

szoló-vászon. 

Építőelem-

készletek, 

építmény-
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Gombfelvarrás. 

A végzett tevékenységekkel kapcso-

latos mesterségek régen és napjaink-

ban. 

 

Építés 

Építés (pl. konstrukciós játékok – fa-

építő, fémépítő, Lego – felhasználá-

sával) utánzással, kép és rajz alapján, 

illetve önálló elképzeléssel. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid út-

mutató jellegű szöve-

gek olvasása, értel-

mezése, rövid 

szövegben az esemé-

nyek sorrendjének fel-

ismerése). 

 

Erkölcstan:  

az alkotó ember és az 

épített világ tisztelete, 

értékek óvása. 

modellek, raj-

zok, rajzeszkö-

zök. 

Fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakí-

tott anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, épí-

tőelem. 

 

2. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret 

10/10 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett él-

mények és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfel-

adatok elvállalása és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Családi rendezvények, ünnepek, esemé-

nyek 

Játék, szituációs játék, szerepjáték, 

bábjáték, társasjáték. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Környezetismeret: 

szokások, hagyo-

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 
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Születésnap, névnap, házassági évforduló 

megünneplése, az ezekkel kapcsolatos 

szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek 

célja, az ezeken való viselkedés szabá-

lyai. 

Példaadás, mintakövetés, programszerve-

zés, a rendezvényhez illő környezet meg-

teremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. 

Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

 

Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Miku-

lás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sport-

nap, játszódélután, nemzeti ünnepek) elő-

készítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, prog-

ramfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállí-

tása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az 

átélt érzések megfogalmazása. 

 

A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult techni-

kák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és 

belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, kel-

lékek elkészítése, szokások eljátszása. 

Csomagolási technikák, díszítőeljárá-

sok megismerése, megtanulása.  

Tervezési feladatok. 

Teremdekoráció készítése. Az iskola 

esztétikus, harmonikus külső és belső 

környezetének alakítása. 

Programszervezés, rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

A szükséges kellékek (meghívó, prog-

ramfüzet díszletek, jelmezek) elkészí-

tése. 

A munka megszervezése, lebonyolítá-

sa, értékelése. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

 

mányok, jeles na-

pok, családi és kö-

zösségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, ün-

nepek, élmények 

feldolgozása, játé-

kok. 

filmek, tár-

gyak. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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értékelése. 

Fogalmak Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 

32/16 óra 

Előzetes tudás 

Óvodáskorban, valamint az előző évben használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonsá-

gainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.  

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. Termé-

szetes anyagok felismerése. 

A tematikai egység 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, 

egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) 

vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a 

kapott utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törek-

vés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, fel-

használhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel 

(látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anya-

gok csoportosítása megfigyelhető tu-

lajdonságaik alapján.  

Különböző anyagok megismerése, felis-

merése. Érzékszervi játékok. 

Gyűjtés. Anyagalakítás, tárgyalakítás, 

tárgykészítés.  

Kézműves technikák megismerése. 

Tárgykészítés természetes anyagokból. 

Textilműves technikák. Nemezelés.  

Tárgykészítés fából, fémből. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelení-

tés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, érzék-

szervek, érzékelés. 

 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak. 

Agyag vagy 

gyurma, külön-

féle papírok, 

faanyag-
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Képlékeny anyagok, faanyagok, fém-

huzal , gyapjú alakítása 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) 

megmunkálása tördeléssel, darabo-

lással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Bábok készítése papír, fa, drót, fonal 

és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anya-

gokból (termésekből, csuhéból stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból 

készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcso-

latos mesterségek régen és napjaink-

ban. 

Építés 

Építés papírhengerekből, gyufásdo-

bozokból, agyagtéglából, kartondo-

bozokból, építőelemekből (pl. konst-

rukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, 

kép és rajz alapján, illetve önálló el-

képzeléssel. 

Bábkészítés papír, fa, drót, fonal és textil-

anyagok felhasználásával. 

A készített tárgyak bemutatása, megbeszé-

lése. 

Ismerkedés az építőelemekkel, az elemek 

csoportosítása alakjuk, méreteik, anyaguk, 

színük és más (tárgy-) tulajdonságaik sze-

rint. Építés papírhengerekből, gyufásdo-

bozokból, agyagtéglából, kartondobozok-

ból, építőelemekből. A tervezés 

folyamata. Tervrajz, alaprajz készítése. 

Múzeumlátogatás, múzeum-

pedagógia. 

 

Matematika: Tár-

gyak tulajdonsága-

inak kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés, osztá-

lyokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása 

mérhető tulajdon-

ságaik szerint; mé-

rés, becslés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg-

értés (egyszerű, rö-

vid útmutató jelle-

gű szövegek 

olvasása, értelme-

zése, rövid szöveg-

ben az események 

sorrendjének felis-

merése). 

 

Erkölcstan:  

az alkotó ember és 

az épített világ tisz-

telete, értékek óvá-

sa. 

minták, termé-

szeti tárgyak, 

termések, fo-

nalak, textilek, 

tárgyminták. 

Kézi mintázó-

eszközök, olló, 

vonalzó, csi-

szoló-vászon. 

Építőelem-

készletek, 

építmény-

modellek, raj-

zok, rajzeszkö-

zök. 

Fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakí-

tott anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, épí-

tőelem. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közlekedés Órakeret 

6/6 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környe-

zetben; a család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasz-

talatok a településen belüli közlekedésről. 

A tematikai egység 

céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési 

balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak 

megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, 

szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési 

környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakor-

lása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közleke-

dési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és 

a gyalogos közlekedésnél jelentős jelző-

táblák ismerete. 

 

A közösségi közlekedés viselkedési sza-

bályai 

A biztonságos, udvarias közösségi köz-

lekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a 

gyalogosok és a járművek közlekedésé-

re. 

Az utazással kapcsolatos magatartásfor-

A közlekedésről szóló tapasztalatok 

megbeszélése. 

Csoportos gyalogos közlekedés gya-

korlása. 

Csoportos helyi, városi közösségi (tö-

meg-) közlekedés gyakorlása. 

Játék, szituációs játék, szerepjáték, 

bábjáték. 

Társasjáték készítése. Jelző táblák ké-

szítése. Társasjáték élő szereplőkkel. 

Makett város, terepasztal készítése. 

Közlekedés gyakorlása számítógépes 

programmal. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

Múzeumlátogatás, múzeum-

pedagógia. 

 

Környezetismeret: 

közlekedési eszkö-

zök. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szó-

kincsbővítés, foga-

lom-magyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésé-

nek egymásra vo-

natkoztatása, páro-

sítása). 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak. 

Számítógép, 

programok. 

Agyag vagy 

gyurma, külön-

féle papírok, 

faanyag-

minták, termé-

szeti tárgyak, 

termések, fo-

nalak, textilek, 

tárgyminták. 

Kézi mintázó-

eszközök, olló, 

vonalzó, csi-

szoló-vászon. 

Építőelem-

készletek, 

építmény-
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mák megismerése és gyakorlása. 

 

A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, meg-

előzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszé-

lése, megelőzési stratégiák kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

modellek, raj-

zok, rajzeszkö-

zök. 

Fogalmak 
Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtáb-

la, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

 

 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő probléma-felismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és baleset-

mentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalma-

zása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

 



VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 

 330 

3–4. ÉVFOLYAM 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővít-

se az életkori sajátosságainak megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A mindennapok gyakorlatában 

egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és mun-

kavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti ha-

gyományokból, a magyar kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az emberek közötti 

kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek 

alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készül-

nek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a mozgáskoordináció, a testtartás, 

az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél 

a helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anya-

gok felhasználását, a művészi kifejezés sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek közt 

történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvál-

lalással fejlődnek tovább. Egyre határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való 

önálló részvétellel, a biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési készség és a csoport-koherencia fejlődését szolgálja. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Család, otthon, háztartás Órakeret 

12/12 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és tevékenységeinek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai közösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

A tematikai egység 

céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának 

bővítése (önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése 

közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó 
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szándékkal történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklá-

sa. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, külön-

böző élethelyzetekben történő önkiszolgáló te-

vékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) 

elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró 

étel, csemege elkészítése. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahaj-

togatás. 

 

Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és ha-

gyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készí-

tése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás 

módja, formája. 

 

Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idő-

vel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, be-

osztása. 

 

Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tü-

netei. Betegségek elleni védekezés módjai. Be-

tegápolás (egyszerű gondozási műveletek). 

Családi szerepek, családi ünne-

pek, ünnepi szokások eljátszása. 

A házimunkákról, az egészséges 

és kulturált étkezésről, az egész-

séges öltözködésről szóló képes, 

rajzos feladatok megoldása. 

Hétköznapi családi szerepek, az 

étkezéssel kapcsolatos házimun-

kák (bevásárlás, ételkészítés, tá-

lalás, mosogatás, ételtárolás) el-

játszása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szend-

vics, hidegtál) elkészítése. Tea-

főzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű 

vendégváró étel, csemege elké-

szítése. 

Tervezési feladatok. 

Terítés, tálalás, dekoráció készí-

tése. Papírhajtogatás, origami, 

kirigami. Meghívók, ültetőkár-

tyák, táncrend készítése. 

A munka megszervezése, lebo-

nyolítása, értékelése. 

Játék, szituációs játék, szerepjá-

ték, bábjáték, társasjáték. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

 

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és ün-

nepi alkalmak, em-

beri test, egészsé-

ges életmód. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg-

értés, szövegalko-

tás, szaknyelv 

használata, beszéd-

kultúra, kommuni-

káció.  

 

Matematika: prob-

léma-megoldás, 

számok, alapműve-

letek, 

becslés. 

 

Erkölcstan: egész-

ség és környezeti 

hatások, önismeret, 

felelősség, példa-

kép, kapcsolatépí-

tés, kapcsolattartás. 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak, háztartá-

si eszközök, 

játék-kellékek. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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Egészségkárosító és környezetszennyező hatá-

sok a háztartásban. Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőr-

ség). A telefonos segélyhívás szabályai. 

 

Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a 

munkák végzésekor. Önellenőrzés, hibák javí-

tása. 

 

A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztí-

tószerek, kozmetikumok, festékek, ragasztók) 

használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. 

Házi praktikák gyűjtése, ismertetése. 

Fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szol-

gáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, 

betegápolás. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 

32/16 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egység 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törek-

vés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás 

lehetőségeinek ismerete. 
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Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, meg-

felelő erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takarékosságra. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Ismerkedés a felhasznált  

anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, 

szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befo-

lyásoló tulajdonságai. 

 

Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hím-

zőtű, varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyű-

szű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenka-

öltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, 

laposöltés, keresztöltés, gobelin-öltés), hímzé-

sek gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon al-

kalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta 

szerinti díszítőöltésekkel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése 

fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játé-

kok, ajándékok készítése természetes anyagok, 

papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve ma-

radék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak fel-

használásával minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Egyszerű használati tárgyak, 

dísztárgyak, játékok, ajándékok 

készítése természetes anyagok, 

papír, textil, bőr, fa, fonal, fém-

drót, illetve maradék- vagy hulla-

dékanyagok, -tárgyak felhaszná-

lásával. 

Varrás, hímzés, fonás, szövés. 

Tervezés folyamata. 

Körvonalrajz, alaprajz készítése.  

A készített tárgyak bemutatása, 

megbeszélése. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-

követés, önálló tárgy-

készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonsá-

gok. 

 

Matematika: mé-

rés, becslés, szer-

kesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök hasz-

nálata, épületek 

jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szel-

lemi termékek az 

emberiség szolgá-

latában. 

A tudás hatalma. 

A világ megisme-

rése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak, háztartá-

si eszközök, 

kézműves 

szerszámok, 

kellékek. 

Papír, fonal, 

textil és egyéb 

anyagok, ce-

ruza, egyéb 

grafikai esz-

közök, zsírkré-

ta, pasztell, 

filctoll, akva-

rell, tempera, 

gyurma, 

agyag. 
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Fogalmak 
Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 

/fejlesztési cél 

Közlekedés Órakeret 

8/ 4 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közlekedésben. 

A tematikai egység 

céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megisme-

rése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek megismerése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, la-

kott területen és lakott területen kívü-

li közlekedés. A gyalogos közlekedés 

elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése 

természetes anyagok, hulladéktár-

gyak és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – faépítő, Lego) 

felhasználásával, közlekedési szituá-

ciók megjelenítéséhez. 

 

Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közle-

kedésbiztonsági állapota, kötelező 

felszerelési tárgyai, biztonsági esz-

A közlekedésről szóló tapasztalatok meg-

beszélése. 

Csoportos gyalogos közlekedés gyakorlá-

sa. 

Csoportos helyi, városi közösségi (tömeg-

) közlekedés gyakorlása. 

A gyalogos, a kerékpáros, a közúti, a vas-

úti, a vízi és a légi közlekedésről szóló ta-

pasztalatok megbeszélése. 

A kerékpáros és a közúti gyalogos közle-

kedés szabályainak, valamint a közösségi 

(tömeg-) közlekedés legfontosabb szabá-

lyainak szöveges megtanulása, gyakorlása. 

Gyalogos közlekedési gyakorlat, városi és 

távolsági közösségi (tömeg-) közlekedési 

gyakorlat, segítségnyújtás más közleke-

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszéd-

értés, szaknyelv-

használat, szöveg-

értés, piktogramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Erkölcstan: közle-

kedési morál, udva-

riasság, kommuni-

káció. 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak, 

táblák, pikto-

gramok,  

Kresz-könyv. 

Számítógép, 

programok. 

Agyag vagy 

gyurma, külön-

féle papírok, 

faanyag-

minták, termé-

szeti tárgyak, 

termések, fo-
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közök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, 

kerékpárúton. A kerékpárút közleke-

dési jelzései. Jelzőtáblatípusok – el-

sőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző 

és tilalmi táblák. Az úttest részei. 

Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszo-

nya a közösen használt területeken. 

 

 

 

dőknek. 

Az egyéni és a közösségi közlekedés meg-

figyelése, a tapasztaltak összevetése a jel-

zésekkel és a szabályokkal, járművek jel-

zéseinek és mozgásának megfigyelése, 

veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

Táblák, piktogramok készítése. 

Játék, szituációs játék, szerepjáték, társas-

játék, bábjáték, számítógépes játék. 

Társasjáték készítése. Jelző táblák készíté-

se. Társasjáték élő szereplőkkel. Makett 

város, terepasztal készítése. 

Közlekedés gyakorlása számítógépes 

programmal, szimulációval. 

nalak, textilek, 

tárgyminták. 

Kézi mintázó-

eszközök, olló, 

vonalzó, csi-

szoló-vászon. 

Építőelem-

készletek, 

építmény-

modellek, raj-

zok, rajzeszkö-

zök. 

Fogalmak 
Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi 

és helyközi közlekedés, kerékpározás, kresz.  

 

4. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret 

12/12 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének természetes és megőrzendő szokásként való keze-

lése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 



VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 

 336 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. 

Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák 

napja, Gyermeknap, osztálykirándu-

lás, sportnap, játszódélután, nemzeti 

ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebo-

nyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, 

programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megterem-

tése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, 

az átélt érzések megfogalmazása. 

A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremde-

koráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus 

külső és belső környezetének alakítá-

sa. 

A munka megszervezése, lebonyolí-

tása, értékelése. 

Játék, szituációs játék, szerepjáték, bábjá-

ték, társasjáték. 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyak, kellékek 

elkészítése, szokások eljátszása. 

Csomagolási technikák, díszítőeljárások 

megismerése, megtanulása.  

Tervezési feladatok. 

Teremdekoráció készítése. Az iskola esz-

tétikus, harmonikus külső és belső kör-

nyezetének alakítása. 

Programterv, programszervezés, rendez-

vényhez illő környezet megteremtése. 

Részletes program és költségvetés elkészí-

tése. 

A szükséges kellékek (meghívó, program-

füzet díszletek, jelmezek) elkészítése. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, 

értékelése. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, sze-

repjáték, bábjáték. 

Környezetismeret: 

szokások, hagyo-

mányok, jeles na-

pok, családi és kö-

zösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg-

alkotás, egyszerű 

tipográfiai eszkö-

zök használata.  

 

Erkölcstan: ha-

gyományok, szoká-

sok, ünnepek, él-

mények 

feldolgozása. 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

fotók, filmek, 

tárgyak. 

Papír és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 

Fogalmak Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, programszervezés. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 

32/16 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egység Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok 



VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 

 337 

céljai megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törek-

vés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás 

lehetőségeinek ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, meg-

felelő erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takarékosságra. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Épületmakett és járműmodell készítése kü-

lönféle anyagokból, vagy konstrukciós játé-

kok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználá-

sával minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok bizton-

ságos alkalmazása, tárolása, veszélyforrások 

felismerése tárgykészítés közben, segítség-

nyújtás. 

Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonos-

ság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, 

szaggatott, pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismeré-

se, készítése. 

A technika vívmányainak mindennapi hasz-

nálata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések 

és a megismert egyszerű termelési (készítési) 

Anyagalakítás, tárgyalakítás, 

tárgykészítés.  

Kézműves technikák.  

Tárgykészítés természetes anya-

gokból.  

Tárgykészítés papírból, hajtoga-

tás, nyírás, szakítás. 

Egyszerű használati tárgyak, dísz-

tárgyak, játékok, ajándékok készí-

tése természetes anyagok, papír, 

textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, il-

letve maradék- vagy hulladék-

anyagok, -tárgyak felhasználásá-

val. 

Építőelemek csoportosítása alak-

juk, méreteik, anyaguk, színük és 

más tulajdonságaik szerint. 

Összefüggés meglátása a modell 

és a valóság között. 

Építés minta, fénykép, látszati rajz 

alapján, egyéni elképzelés szerint. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-követés, 

önálló tárgy-készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonsá-

gok. 

 

Matematika: mé-

rés, becslés, szer-

kesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök hasz-

nálata, épületek jel-

lemzői. 

Erkölcstan: Szel-

lemi termékek az 

emberiség szolgála-

tában. 

A tudás hatalma. 

A világ megisme-

rése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

Tankönyv. 

Képek, rajzok, 

filmek, tár-

gyak, háztartá-

si eszközök, 

kézműves 

szerszámok, 

kellékek. 

Papír, fonal, 

textil és egyéb 

anyagok, ceru-

za, egyéb gra-

fikai eszközök, 

zsírkréta, pasz-

tell, filctoll, 

akvarell, tem-

pera, gyurma, 

agyag. 
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folyamatok, valamint fogyasztási cikkek 

azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, 

feltalálók. Technikatörténeti érdekességek. 

Körvonalrajz, alaprajz készítése. 

Épületmakett és járműmodell ké-

szítése. 

 

Fogalmak Makett, modell, sablon, alaprajz, műszaki rajz, tervrajz, munkanapló, technológia. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közlekedés Órakeret 

8/4 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzet-

ben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közlekedésben. 

A tematikai egység 

céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megis-

merése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek megismerése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Kerékpárosok és gyalogosok viszo-

nya a közösen használt területeken. 

Közösségi közlekedés és morál a 

tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési 

környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási 

szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett visel-

kedés a helyi közlekedési járműve-

ken.  

 

Csoportos helyi, városi közösségi (tö-

meg-) közlekedés gyakorlása. 

A gyalogos, a kerékpáros, a közúti, a 

vasúti, a vízi és a légi közlekedésről szó-

ló tapasztalatok megbeszélése. 

A kerékpáros és a közúti gyalogos köz-

lekedés szabályainak, valamint a közös-

ségi (tömeg-) közlekedés legfontosabb 

szabályainak szöveges megtanulása, 

gyakorlása. 

Gyalogos közlekedési gyakorlat, városi 

és távolsági közösségi (tömeg-) közleke-

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Elemzés. 

Magyarázat. 

Bemutatás. 

Megfigyelés, minta-

követés, önálló tárgy-

készítés. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, bábjáték. 

Magyar nyelv és 

irodalom: beszéd-

értés, szaknyelv-

használat, szöveg-

értés, piktogra-

mok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Erkölcstan: közle-

Tankönyv. 

Képek, rajzok, filmek, 

tárgyak, 

táblák, piktogramok,  

Kresz-könyv. 

Számítógép, progra-

mok. 

Agyag vagy gyurma, 

különféle papírok, fa-

anyag-minták, termé-

szeti tárgyak, termé-

sek, fonalak, textilek, 
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Közlekedési eszközök, környezet- és 

egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közleke-

dés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszély-

forrásai: figyelmetlenségből, szabá-

lyok be nem tartásából fakadó bal-

esetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. ke-

rékpáros közlekedés közötti kapcso-

lat. 

dési gyakorlat, segítségnyújtás más köz-

lekedőknek. 

Az egyéni és a közösségi közlekedés 

megfigyelése, a tapasztaltak összevetése 

a jelzésekkel és a szabályokkal, jármű-

vek jelzéseinek és mozgásának megfi-

gyelése, veszélyhelyzetek felismerése, 

elhárítása. 

Táblák, piktogramok készítése. 

Játék, szituációs játék, szerepjáték, tár-

sasjáték, bábjáték, számítógépes játék. 

Társasjáték készítése. Jelző táblák készí-

tése. Társasjáték élő szereplőkkel. Ma-

kett város, terepasztal készítése. 

Közlekedés gyakorlása számítógépes 

programmal, szimulációval. 

kedési morál, ud-

variasság, kom-

munikáció. 

tárgyminták. 

Kézi mintázó-

eszközök, olló, vonal-

zó, csiszoló-vászon. 

Építőelem-készletek, 

építmény-modellek, 

rajzok, rajzeszközök. 

Fogalmak 
Kresz, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás, káros-

anyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgá-

latok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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TESTNEVELÉS 

az általános iskolák 1–4. évfolyama számára 

Célok és feladatok 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfon-

tosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak megszilárdulása, ma-

gabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az időszakban, mivel ezek jelentik a 

hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági és táncos mozgások alapfel-

tételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a fokozatosság elvének, amely a természetes 

mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva egyre összetettebb, komplexebb helyzetekben 

történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az 

élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság 

módszerével együtt formálják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgás-

tanulással párhuzamosan történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb 

játéktevékenységekben és kontrollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk során 

– a motiváció fenntarthatósága és az esélyegyenlőség érdekében – a mozgásos tevékenységek precíz 

végrehajtásán, a variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút teljesítményen. A moz-

gástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a sikerorientált gyakorlási feltételek, 

az élménygazdagság, a játék és játékosság az uralkodó, amely mélyíti a mozgásos tevékenységek-

hez és testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást. A természetes mozgások alkalmazá-

sa sportági jellegű mozgásokban egyre nagyobb teret kap, amely a további koordinációs képesség-

fejlődés záloga. A játéktevékenység során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok 

mellett, az egyszerű taktikai feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvá-

nul meg. A mozgásos tevékenységek közbeni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativi-

tást igénylő tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális 

kompetenciák fejlődéséhez. A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kény-

szer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és 

közösségi kompetenciák kialakulásához. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű pszicho-

motoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát játékok alkalma-

zását helyezi előtérbe. A differenciálás elvét és az általa vezérelt gyakorlatot a legfőbb értékek közé 

sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet áldoz a belső, didaktikai diffe-

renciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a számára megszerezhető tudás legma-

gasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fej-

lesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de a menet közben 

bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a 

személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok – hatásfo-

kát. A várt eredmények ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az 

attitűdökben megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a termé-

szetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesztésére, azok 

változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi jellemzői-

hez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képességfejlesztési körülmények, 

koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alapvető mozgáskészségeket, jelentik 

az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előze-

tes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. 

Az alapkészségek fejlesztésének folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti vég-

rehajtások válnak uralkodóvá.  

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos tevé-

kenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok keretében 

hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, ezen keresztül a 
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nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében elfogadó, ugyanakkor követelményeket támasztó, 

következetes nevelési környezetet biztosító légkör szükséges, ahol a gyermekek aktív, felfedező, 

velük született képességei megerősödnek. 

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen keresztül 

a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan fejlesztési területek 

alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség és az eredményes tanulás. 

A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, a társaival, illetve önmagával 

szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt fejlesztési területet, mint az ön- és tár-

sértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmények, továb-

bá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti öntudatnak és a 

hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendszabályainak, 

szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az erkölcsi tulajdonsá-

gok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a kommunikációs szabá-

lyok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára nevelés kiemelkedő színtere. A 

szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatos-

sággal kapcsolatban. A szaknyelvi alapok megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, 

eszközök balesetmentes használatának megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink fel-

fedezése összekapcsolva a rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki 

egészségre nevelés mint a legfontosabb fejlesztési terület. 

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a testnevelésóra 

sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampolgári kompeten-

cia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére a 

testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Meghatározó eszköz a szaknyelvi, 

terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles körű, igényes közvetítése a pedagógus által, 

de nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-

tanuló kommunikáció milyensége, illetve a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. 

Tanórai keretek között erre a hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és érté-

kelése, a játékszituációk, illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárá-

sa, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcso-

lódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs 

hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport természe-

téből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív feladatokban, kreati-

vitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos játékokban, a tanórai 

csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az önállóságot növelve oldják meg 

a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes for-

mákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő 

szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és kife-

jezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgásmodellt 

megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek kialakítása kiemelkedő jelen-

tőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a meg-

jelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a bel-

ső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása 

kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést, pozitív attitűdöt már ezen az iskolafokon is. 

 

Az értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejleszté-

se, önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának kialakítása. 

Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát. 
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A tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és 

csoportos viszonylatokban. 

A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert 

ezek kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést. 

 

Az értékelés alapja, szempontjai 

 – Aktív részvétel az órákon. 

 – A szabályok pontos ismerete és betartása. 

 – A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete. 

 – Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvédelmi szempontjainak isme-

rete és betartása. 

 – Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra. 

 – Célszerű eszközhasználat. 

 – A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés. 

 – Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

 

Óraterv 

 1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

Heti óraszám 5 5 5 5 

Éves óraszám 178 178 178 178 

 

1. ÉVFOLYAM 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 5 178 

 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 37 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 30 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncok-

ban 
20 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 25 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldá-

saiban 
18 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 8 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatokban 15 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 15 

Összes óraszám: 178 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az izom-

tudat kialakítása. 



TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam 

 344 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, kör alakzatok, (szét)szórt alakzat, 

fordulatok helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, esz-

közök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erősítő és 

lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi 

és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nél-

kül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. 

Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések megismerése, elsajátítása 

és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekaerobik 

gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. 

Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok 

különféle eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gya-

korlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő sze-

repjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, vala-

mint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és 

csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció gya-

korlatai. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence közép-

helyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának megismeré-

se.  

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megindítá-

sát és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és alkalmazá-

sa, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, rendszabá-

lyok. 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, ösz-

szehasonlítások, geo-

metriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink, 

tájékozódás, helymeg-

határozás, az emberi 

szervezet megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó ké-

pesség, közvetlen ta-

pasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozása, 

látványok megfigyelése, 

leírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, alakzat, testtartás, relaxáció, testrész, 

egészség, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvésbizton-

ság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és szoci-

ális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség sze-

rint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző irányokban 

és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- és sebesség-

váltással; meghatározott, majd önállóan alkotott mozgásútvonalakon; di-

namikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; akadályok leküzdésével; 

dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző feladatokkal. Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyéni-

leg. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások 

egyszerűbb akadálypályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött 

szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgáskészségek, 

valamint kombinációik végrehajtása. 

KÖLYÖKATLÉTIKA MEGJELENÉSE 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; rit-

musban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetrikusan, 

aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása helyváltoz-

tató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítások és nyújtá-

sok összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felüle-

ten; talajon, vonalon és különböző eszközökön.  

Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató moz-

gásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészek-

kel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, irá-

nyokba és sebességgel. 

Támaszok: 

 Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 

különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, mozgásirányok-

ba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és lábbal 

különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászások, átbújá-

sok; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 

Matematika: térbeli tá-

jékozódás, síkidomok, 

törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: tájé-

kozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 
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A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és koope-

ratív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség össztelje-

sítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját egyéni teljesít-

mény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgásirány; a 

mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala; a moz-

gás kiterjedése. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. Az 

egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak fogalmi 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, függés, len-

gés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, mozgásos játék, játékszabály, 

játékszerep. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret  

30 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati formák 

kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika mozgás-

anyagának beépítésével. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gu-

rítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; tá-

volságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. Alsó, 

felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása 

egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurítások, dobá-

sok és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb része-

ivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; meghatáro-

zott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással testré-

szek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és mozgásút-

vonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és rit-

musváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális kontroll 

csökkentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Matematika: műveletek 

értelmezése; geometria, 

mérés, testek. 

 

Informatika: médiain-

formatika. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködésünk, 

mozgások, tájékozódási 

alapismeretek. 
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Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis játé-

kok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi gyermek-

játékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosság-

ra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási szem-

pontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat reláció-

jában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat is-

merete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, pattintás, labdaív, 

alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a ritmus 

és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felszabadul-

tabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás elő-

re, hátra; tarkóállás előkészítő gyakorlatok).  

Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű má-

szás).  

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgá-

sokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, dinamikájá-

nak kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járások, 

dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. Több, ki-

választott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. Páros és csoportos 

egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, il-

letve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból is-

mert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli tu-

Ének-zene: magyar népi 

mondókák, népi gyer-

mekjátékok, improvizá-

ció, ritmikai ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapisme-

retei. 
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datosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségének fon-

tossága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmuskövetés, mászókulcso-

lás, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rög-

tönzés, tempó, kígyóvonal, csigavonal. 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret  

25 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai jellegű mozgá-

sok végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgásanyagának gyakorlása során az 

ügyesség, koordinációs képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, 

az aerob képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás fontosságá-

nak, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció fejlődésében. 
 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebesség-

gel, különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépés-

frekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon 

páros és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: dön-

tően célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, 

váltakozó irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszkö-

zökkel.   

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok ismerete. A 

kitartás pozitív értékként való elfogadása. 

Matematika: mérés, mérhető tu-

lajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: közvetlen ta-

pasztalás útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

 

Környezetismeret: testünk, élet-

működéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Dobóiskola, ugróiskola, magas 

térdlendítéses és saroklendítéses 

futás,  karlendítés. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai 

és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a természe-

tes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák já-

tékos formában történő alkalmazásával a játéktevékenység fejlesztése. A 

tevékenységek során az énközpontúság csökkentése a taktikai gondolkodás 

megalapozása és a csapathoz való pozitív viszony alakítása során. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladatmeg-

oldások: labdarúgás sportjáték jelleggel. Támadó és védekező szerepek 

kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos bevezetése a játéktevé-

kenység során. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-
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Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 felál-

lási formában. Kapura rúgások (kapus nélkül). 

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Célbadobó játékok,  vonaljátékok; „cicajátékok”, sportjátékok kislétszá-

mú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-megelőzési 

ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas szabá-

lyok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az irányításhoz. 

A sportszerűség fogalmának megértése.  

lis kommunikáció. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködése-

ink, tájékozódási alap-

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabály, helyezkedés, , üres terület, védekezés, támadás, együttműködés, 

sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, elfoga-

dás, szabályszegés. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás fej-

lesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-tolások, 

emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végrehajtása.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test különbö-

ző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok 

fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendszere, a 

sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, düh, erőkifej-

tés, csel. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuzamo-

san, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és baleset-

védelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszeretet 

megalapozása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi 

tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – különös 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra. 
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tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – az úszás 

óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési gya-

korlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzésszabá-

lyozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjáté-

kok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, 

egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi tudni-

valók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbizalom és 

bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos 

érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

 

Környezetismeret: a víz 

tulajdonságai, testünk, 

életműködéseink, szer-

vezetünk megfigyelhető 

ritmusai, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, levegővétel, lábtempó, siklás, mélyvíz, fulladás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős tevé-

kenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai készle-

tükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változa-

tos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jégen 

siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót 

igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle 

labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás. 

Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható 

játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához tarto-

zó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek felismerése, 

jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó balesetvédelmi 

szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környezeti és időjárási 

feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a környezetvédelem 

melletti elkötelezettség jelentőségének megértése, mások szándékainak 

tartós figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

Magyar nyelv és iroda-

lom: dramatikus játé-

kok. 

 

Környezetismeret: ég-

hajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  
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által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az egyén 

erős oldalának felfedezése.  

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített szakem-

ber, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

sporteszköz. 

 

A fejlesztés várt 

eredménye az 

1. évfolyam ciklus 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat-

megoldásaiban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és 

tanulási lehetőség felismerése.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldá-

sokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismere-

te, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problé-

máiról. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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2. ÉVFOLYAM 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 5 178 

 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 38 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 30 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncok-

ban 
20 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 25 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldá-

saiban 
18 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 7 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatokban 15 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 15 

Összes óraszám: 178 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az izom-

tudat kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör alak-

zatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, moz-

gás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, esz-

közök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erősítő és 

lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi 

és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nél-

kül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. 

Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések megismerése, elsajátítása 

és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekaerobik 

gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. 

Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok 

különféle eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gya-

korlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő sze-

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, ösz-

szehasonlítások, geo-

metriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink, 

tájékozódás, helymeg-

határozás, az emberi 

szervezet megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó ké-

pesség, közvetlen ta-

pasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozása, 

látványok megfigyelése, 

leírása. 
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repjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, vala-

mint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és 

csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció gya-

korlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence közép-

helyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának megismeré-

se. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, a 

testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megindítá-

sát és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és alkalmazá-

sa, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, rendszabá-

lyok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, fájdalomküszöb, higiénia, felelős visel-

kedés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret  

38 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvésbizton-

ság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és szoci-

ális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség sze-

rint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző irányokban 

és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- és sebesség-

váltással; meghatározott, majd önállóan alkotott mozgásútvonalakon; di-

namikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; akadályok leküzdésével; 

dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző feladatokkal. Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyéni-

leg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és szökdelések, talajra 

érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

Matematika: térbeli tá-

jékozódás, síkidomok, 

törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: tájé-

kozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 
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Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött 

szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgáskészségek, 

valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; rit-

musban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetrikusan, 

aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása helyváltoz-

tató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítások és nyújtá-

sok összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); for-

dítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, fél, há-

romnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és fordulatok 

párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző helyváltoztató 

mozgások közben, különböző eszközökkel és eszközökön. 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, testrészek-

kel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása fokozó-

dó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi helyzetek megtalálása 

párokban toló és húzó mozdulatokkal. Különböző testrészek emelése pá-

rokban. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. Különbö-

ző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek 

megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felüle-

ten; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan 

nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének csökkentése, 

eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és lábgyakorlatok bekapcsolása, 

helyben és haladással, fordulattal stb.); szimmetrikus és aszimmetrikus 

helyzetekben; közös súlypont megtalálásával párokban. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve 

eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, irá-

nyokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló helyzetek-

ből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, kü-

lönböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, mozgásirányokba; 

szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és lábbal kü-

lönböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászások, átbújások; 
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talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és koope-

ratív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség össztelje-

sítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját egyéni teljesít-

mény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgásirány; a 

mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala; a moz-

gás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás fo-

galmak ismerete. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. Az 

egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak fogalmi 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyújtás, hordás, támasz, mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, 

lendület, mozgásos játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret  

30 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati formák 

kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika mozgás-

anyagának beépítésével. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gu-

rítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; tá-

volságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. Alsó, 

felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása 

egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurítások, dobá-

sok és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb része-

ivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; meghatáro-

zott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel. Já-

tékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több játékos 

együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának megvál-

toztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és magasságban. Rú-

gó feladatok kézből, pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással testré-

Matematika: műveletek 

értelmezése; geometria, 

mérés, testek. 

 

Informatika: médiain-

formatika. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködésünk, 

mozgások, tájékozódási 

alapismeretek. 
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szek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és mozgásút-

vonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és rit-

musváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális kontroll csökken-

tésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és csoportok-

ban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis játé-

kok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi gyermek-

játékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosság-

ra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási szem-

pontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat reláció-

jában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat is-

merete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ütés, sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a ritmus 

és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felszabadul-

tabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás elő-

re, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást előké-

szítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető gyakorlataik az 

egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról megfelelő 

magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, fel-

guggolás, huszárugrás). 24 mozgásforma kapcsolatából alkotott egy-

szerű tornagyakorlatok végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek 

mászókulcsolással (3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsony-

gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros 

Ének-zene: magyar népi 

mondókák, népi gyer-

mekjátékok, improvizá-

ció, ritmikai ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapisme-

retei. 
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és társas gúlatorna. 

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgá-

sokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulatának, dinamikájá-

nak kifejezése a gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járások, 

dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. Több, ki-

választott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. Páros és csoportos 

egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, il-

letve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból is-

mert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli tu-

datosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségének fon-

tossága. 

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, improvizáció. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret  

25 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai jellegű mozgá-

sok végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgásanyagának gyakorlása során az 

ügyesség, koordinációs képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, 

az aerob képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás fontosságá-

nak, hatásának tudatosítása az ügyesség, és koordináció fejlődésében. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebesség-

gel, különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépés-

frekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon 

páros és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: dön-

tően célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, 

váltakozó irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszkö-

zökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kö-

lyökatlétika versenyrendszerében  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások 

és dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

Matematika: mérés, mérhető tu-

lajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: közvetlen ta-

pasztalás útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz kap-

csolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök el-

nevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív érték-

ként való elfogadása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, lendületszerzés, el-

rugaszkodás, repülés, érkezés, 

elugrás, felugrás, leugrás, sprint 

(vágta), légzésszabályozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai 

és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a természe-

tes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák já-

tékos formában történő alkalmazásával a játéktevékenység fejlesztése. A 

tevékenységek során az énközpontúság csökkentése a taktikai gondolkodás 

megalapozása és a csapathoz való pozitív viszony alakítása során. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladatmeg-

oldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, szivacskézilabda, il-

letve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és védekező szerepek kisjáté-

kok közben. A játékszabályok fokozatos bevezetése a játéktevékenység 

során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 felál-

lási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus nélkül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások léggömbbel, 

puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; vo-

naljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; sportjátékok kislétszámú mérkő-

zései egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-megelőzési 

ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas szabá-

lyok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az irányításhoz. 

A sportszerűség fogalmának megértése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködése-

ink, tájékozódási alap-

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, labdatartás, összjáték, technikai elem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás fej-

lesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-tolások, 

emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végrehajtása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test különbö-

ző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok 

fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendszere, a 

sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkontroll. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuzamo-

san, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és baleset-

védelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszeretet 

megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi tan-

tervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – különös tekin-

tettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – az úszás óraszá-

mával meg kell növelni.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési gyakor-

latok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzésszabályozást 

segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez szok-

tató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjátékok 

eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játé-

kok különféle eszközökkel.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi tudniva-

lók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbizalom és biza-

lom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzések 

kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Vizuális kultúra: 

tárgy- és környezet-

kultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködése-

ink, szervezetünk 

megfigyelhető ritmu-

sai, tájékozódási alap-

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyorsúszás, hátúszás, krallozás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős tevé-

kenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai készle-

tükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változa-

tos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jégen 

siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót 

igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle 

labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás. 

Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható 

játékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához tarto-

zó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek felismerése, 

jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó balesetvédelmi 

szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környezeti és időjárási 

feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a környezetvédelem 

melletti elkötelezettség jelentőségének megértése, mások szándékainak 

tartós figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az egyén 

erős oldalának felfedezése.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített szakem-

ber, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: dramatikus játé-

kok. 

 

Környezetismeret: ég-

hajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sporteszköz. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredménye a 

2. évfolyam 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

A medence középhelyzete beállítása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyuga-

lom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egysze-

rű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sok-

rétű felhasználásával.  

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjai-

nak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  
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Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egy-

szerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszkö-

zökön.  

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető művelete-

inek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények kö-

zött, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegol-

dásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-

előkészítő kisjátékokban. 

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös 

cél fontosságának tudatosulása.  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazod-

janak. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és 

azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Bátor vízbeugrás. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

3. ÉVFOLYAM 

 Heti óraszám Éves óraszám 

3. évfolyam 5 178 

 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 27 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 35 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncok-

ban 
20 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 25 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldá-

saiban 
21 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 7 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatokban 18 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 15 

Összes óraszám: 178 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret  

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A fitt-

ség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein 

megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá tétele, a 

testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat végrehaj-

tásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú gya-

korlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos gyakorlatsorok 

zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társak-

kal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközöket felhasználva. 

Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok a beme-

legítésben és levezetésben. Tartásos és mozgásos elemek önálló végre-

hajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással és 

terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob ál-

lóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és 

passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfej-

lesztő finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- 

és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtudatot 

alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjá-

tékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartás-

javító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és 

csoportban. Egy-egy nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehaj-

tása a testtartásért felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. 

Motoros, illetve fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interaktív 

relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos 

alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

Környezetismeret: tájé-

kozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, ház-

tartás. 
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A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások alapis-

meretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a fe-

szültségek feloldása. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, helyes testtartás, sérülés, mozgásos elem, életmód, táplálkozás, edzett-

ség, vélemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret  

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, legfon-

tosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egyszerű játék-

helyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, változó 

körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú cselek-

vésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika mozgás-

anyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és szoci-

ális kompetenciák továbbfejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal kombi-

nálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által meghatá-

rozott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok beiktatásával; 

különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Haladás kiépített, komplex akadálypályán. Három-öt mozgásformából 

álló helyváltoztató mozgássorok alkotása és végrehajtása zenére is. Me-

nekülés és üldözés különböző tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb 

taktikai feladatokkal.  

Hajlítások és nyújtások: 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is.  

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és csopor-

tokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kompe-

tenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és hordása 

az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően. 

„Vándormászás”. 

Vizuális kultúra: kifeje-

zés, alkotás, vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, ház-

tartás. 

 

Matematika: műveletek 

értelmezése; geometria, 

mérés, testek. 
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Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben sta-

bil és labilis felületen Egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve mani-

pulatív mozgásokkal összekapcsolva.  

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegetések kézzel 

(„támlázás”) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. Elszakadás a ta-

lajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, 

átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, népi 

gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák felhaszná-

lásával. Akadályversenyek, különböző magasságú eszközök leküzdésé-

vel. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó egyéni versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgásirány; a 

mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala; a moz-

gás kiterjedése. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játék-

szabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, erő, akadályverseny.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret  

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése során a 

magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a sza-

badidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való használa-

tához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  Különböző 

ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása párban és 

csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, felső, mellső dobások párban 

és csoportokban különböző erővel, irányba és távolságra haladó mozgás köz-

ben. Gurítások, dobások és elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatok-

kal kombinálva. Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. 

Páros és hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakzatokban. 

Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommuni-

káció. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: élet-

vitel, háztartás. 
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irányban társak között mindkét láb használatával.  

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebességgel, 

akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labdadobással, gurítás-

sal kombinálva egyénileg, párban és csoportban; csoportos labdavezetéses 

feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel külön-

böző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló (zsinór) fölött külön-

böző magasságban és ívben a vizuális kontroll csökkentésével; egyénileg, 

párban és csoportban, tükörképben és azonosan.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és koope-

ratív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív eszköz-

használatra irányuló egyéni, páros és csoportos versenyek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti eszköz-

használat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal összefüggés-

ben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, lábfej. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egyszerű, 

24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás mellett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak mozgásá-

nak többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges képessé-

gek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a rit-

musképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az időbeli-

ség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás elő-

re és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - külön-

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar népi 
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böző kiinduló helyzetből emelés zsugorfejállásba; felugrás kéztámasszal 

különböző szerekre; támaszugrások az egyéni kompetenciákhoz igazod-

va talajról, ugródeszkáról egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakor-

latok. Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön.  

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott moz-

gásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, dinamikája 

hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőerő, kreativitás 

által. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív já-

tékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok énekre, 

dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra épülő 

egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai. A tanult dalok szövege, a tanult táncokhoz kap-

csolódó népi hagyományok, ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv mozgás-

anyagával összekapcsolhatók. 

mondókák, népi gyer-

mekjátékok, mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, , aero-

bik, pontozás , tánc, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret  

25 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenntartása 

játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós futások gyakorlása. 

A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízü-

leti stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű alapmozgások tanulása 

iránti motiváció erősítése a mozgások pontosságra törekvő, változatos 

gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem össz-

pontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőkifej-

téssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, távolugrás-kísérletek elug-

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink.  

 

Matematika: geometria, 

mérés, testek. 

 

Vizuális kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás út-

ján szerzett élmények 
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rósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával. 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó távol-

ságra, különböző kiinduló helyzetekből.  

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatléti-

ka versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladatjáté-

kok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos ugróiskolai 

gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

feldolgozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, forgás, dobóritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és 

taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

21 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és feladat-

helyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A sportsze-

rű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával hozzájárulás a 

taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű mozgás-

válasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének megerősíté-

se.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai gon-

dolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszonyának to-

vábbi megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok közben; 

páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos passzgyakor-

latok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. Passz-

gyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), szivacskézilabda, minikosár-

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, ösz-

szehasonlítások, geomet-

ria. 

 

Magyar nyelv- és iroda-

lom: kommunikációs je-

lek felismerése és értel-

mezése. 
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labda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok kézilabda-, kosár-

labda jelleggel, fokozatos szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekü-

lő-üldöző taktikai játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljáté-

kok, (kooperatív) zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; 

sportjátékok rögtönzött mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerű-

sített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során.  

A sportszerű viselkedést igénylő helyzetek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, kooperatív játék, labdabirtoklás, győzelem, vereség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazodás 

próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének tudatosí-

tása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a társak 

tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvégrehaj-

tással. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű küzdel-

mek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, oldalra, le, át, 

gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küzdőjá-

tékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és csoportos 

kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok 

fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendszere, a 

sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a mindennapokban. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, cselgáncs, esés, karate, önvédelem, menekülés, szabadítás, agresszi-

vitás, tisztelet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi szabály-

rendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszodai sza-
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bályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biztosí-

tása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az iskola 

úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem használ-

ja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a többi tematikai 

egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és hi-

giéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás ráve-

zető gyakorlataiban. 

 

Hátúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csípő-

emelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra segítség-

gel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás háton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és labdá-

val; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó segítséggel és ön-

állóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó összekapcsolása; 

hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás láb-

tempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gya-

korlatai. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő időtar-

tamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merülő 

gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordinációs cél-

lal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játé-

kos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, vízilab-

da-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok különféle esz-

közökkel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, az 

uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom mások 

iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzések kom-

munikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az úszás-

oktatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi tantervben 

ennek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a víz 

tulajdonságai, testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, , hátúszás, késleltetés, levegővétel, merülés, mentés, életvédelem, 

pánik, félelem, fáradtság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető egész-

ségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és kipróbálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi bázis 

formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, fej-

lesztő funkciójának megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. osz-

tályban választottak további gyakorlása a lehetőségek függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változa-

tos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jé-

gen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok kü-

lönféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-

walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható 

játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csapat-

versenyek, házi bajnokságok  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai és 

taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a sza-

badidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a szabad-

idő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített szak-

ember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidő, játékszervezés, kullancs, UV-sugárzás,  

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

3. évfolyam 

végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulá-

sa. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabály-

rendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete 

és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiz-
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tos végrehajtása. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos vég-

rehajtása. 

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élmé-

nyének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő 

fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok köz-

ben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizi-

tásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények 

között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegol-

dásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alap-

technikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó ve-

szélyforrások ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÉVFOLYAM 
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 Heti óraszám Éves óraszám 

4. évfolyam 5 178 

 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 27 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 35 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncok-

ban 
20 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 25 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldá-

saiban 
21 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 7 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatokban 18 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 15 

Összes óraszám: 178 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret  

10 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A fitt-

ség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein 

megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá tétele, a 

testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat végrehajtá-

sához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú gya-

korlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos gyakorlatsorok 

zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társak-

kal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközöket felhasználva. 

Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemele-

gítésben és levezetésben. Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehaj-

tása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással és 

terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob ál-

lóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és 

passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfej-

lesztő finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- 

és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Környezetismeret: tájé-

kozódási alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, ház-

tartás. 
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Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtudatot 

alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjá-

tékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartás-

javító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és 

csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy nyújtó és erősí-

tő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős főbb izom-

csoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve fittségi tesztek ponto-

sabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az interaktív 

relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos 

alkalmazása.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a gerincvé-

delem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások alapis-

meretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a fe-

szültségek feloldása. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a 

sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző kom-

munikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, életviteli 

és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-

nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testséma, megelőzés, tartásos elem, stressz, feszültség, fittség, mozgásintenzi-

tás, hajlékonyság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret  

27 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, legfon-

tosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egyszerű játék-

helyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, változó 

körülmények között is optimális precizitás kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú cselek-

vésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika mozgás-

anyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és szoci-

ális kompetenciák továbbfejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal kombinálva; 

mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által meghatározott mozgá-

sútvonalakon; változó magasságú akadályok beiktatásával; különböző ritmusú 

és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, áthajtások 

közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív mozgásokkal összeköt-

ve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. Három-öt mozgásformából álló 

helyváltoztató mozgássorok alkotása és végrehajtása zenére is. Menekülés és 

üldözés különböző tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatok-

kal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások közben. Rö-

vid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a lendítésekre 

és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az egyéni 

kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból fel-

ugrással, illetve különböző eszközökkel. Rövid mozgássorok alkotása és vég-

rehajtása önállóan vagy párban a hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és egész for-

dulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. Fordulatok manipulatív esz-

közökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan 

vagy párban a fordításokra és fordulatokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és csoportokban fo-

kozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kompetenciáktól 

függően párokban. Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és ge-

rincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb ját-

szótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően. „Vándormászás”. 

Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben csukott 

vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi helyzetek megtalálása hely- és helyzetvál-

toztató mozgásokból, illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúly-

gyakorlatok a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel.  

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, előzetes és 

utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve manipulatív mozgásokkal 

összekapcsolva. Társsal, társakkal tükörképben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex akadály-

pályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegetések kézzel („támlázás”) 

és lábbal különböző támaszhelyzetekben. Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy 

lábbal különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezí-

tett feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok: 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuális kommu-

nikáció. 

 

Technika, életvi-

tel és gyakorlat: 

életvitel, háztar-

tás. 

 

Matematika: mű-

veletek értelme-

zése; geometria, 

mérés, testek. 
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Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, népi gyer-

mekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák felhasználásával. Aka-

dályversenyek, különböző magasságú eszközök leküzdésével. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok. A saját egyéni teljesítmény túlszár-

nyalását célzó egyéni versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; mozgásirány; a moz-

gás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala; a mozgás kiterjedé-

se. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal, vagy 

társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. Az egyes 

mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térérzékelés, testérzékelés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret  

35 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése során a 

magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a sza-

badidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való használa-

tához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  Kü-

lönböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása 

párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, felső, mellső 

dobások párban és csoportokban különböző erővel, irányba és távolságra 

haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és elkapások egyszerű cse-

lekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. Labdaátadások játékhelyze-

tekben. Kapura dobások talajról. Páros és hármas kapcsolatok kialakítása 

játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakzatok-

ban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel 

és/vagy irányban társak között mindkét láb használatával. Belső csüd, te-

li csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldásoknál. „De-

kázás” mindkét láb használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel 

helyből, mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebesség-

gel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labdadobással, 

gurítással kombinálva egyénileg, párban és csoportban; csoportos labda-

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, ház-

tartás. 
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vezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló (zsinór) 

fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll csökkentésé-

vel; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azonosan. Ütések 

tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, 

kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti esz-

közhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal össze-

függésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat is-

merete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati szabály, tenyeres, fonák, dekázás, droprúgás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egyszerű, 

24 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás mellett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak mozgá-

sának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges képes-

ségek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a rit-

musképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az időbeli-

ség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre 

és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - különböző 

kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, csoportban; fel-

lendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle kézállásba; kézenátfor-

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar népi 

mondókák, népi gyer-

mekjátékok, mozgásos 
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dulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás kéztámasszal különböző 

szerekre; támaszugrások az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról és/vagy minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- 

és gúlagyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón 

és/vagy játszótéri eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában torna-

gyakorlatok önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kö-

tél- és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); 

gyermek aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgá-

sokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, dinamikája ha-

tásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőerő, kreativitás ál-

tal. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret bővü-

lése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megértése és vég-

rehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú motívumfüzérek, 

gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában egy-

szerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív já-

tékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok énekre, dal-

ra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra épülő egy-

szerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés megkülönböztetése. 

Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek elkerülésének módjai, a szemé-

lyes teljesítőképesség határai átlépésével kapcsolatos kockázatok létezé-

sének elfogadása. A tanult dalok szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó 

népi hagyományok, ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv mozgás-

anyagával összekapcsolhatók. 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Spicc, alátámasztási pont , párvezetés , ütemmutató (metrum), szinkópa, szü-

net. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret  

25 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető művele-

teinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenntartása játé-

kos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú végrehaj-

tása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós futások gyakorlása. A mozdulat- és 

reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejleszté-

se. Az atlétikai jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a moz-

gások pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem összpontosí-

tásának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és 

a guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság 

és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző sí-

kokban; távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy 

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; 

komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, válto-

zó távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómoz-

gások előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kö-

lyökatlétika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ug-

ró- és dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a ta-

nult mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atléti-

kai eszközök elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvál-

lalás fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Környezetismeret: testünk, élet-

működéseink.  

 

Matematika: geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális kommunikáció: közvet-

len tapasztalás útján szerzett él-

mények feldolgozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Gát, forgás, dobóritmus, sarok-

talp gördülés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai 

és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

21 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és feladat-

helyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A sport-

szerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával hozzájárulás a 

taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenység során kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű moz-
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gásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése igényének megerősí-

tése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszonyá-

nak további megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok közben; 

páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos passzgyakor-

latok;  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; meg-

indulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, labda-

átvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek nehezedő felté-

telek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 felál-

lási formában, rombuszalakzatban. A felállási forma alkalmazása 

Területnyitás támadásban. Területszűkítés védekezésben. Kapusok sze-

repe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. Passz-

gyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes helyzetekben 

(2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, minikosárlabda 

(streetball) jelleggel; labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, foko-

zatos szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai játé-

kok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) zsinór-

labda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, ösz-

szehasonlítások, geo-

metria. 

 

Magyar nyelv- és iroda-

lom: kommunikációs je-

lek felismerése és értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai végrehajtás, tak-

tikai gondolkodás, emberelőny, esélykiegyenlítés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazodás 

próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének tudatosí-

tása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  
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A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a társak 

tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvégre-

hajtással. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű küzdel-

mek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, oldalra, le, át, 

gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küzdőjá-

tékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és csoportos 

kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorlatok 

fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendszere, a 

sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a mindennapokban. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Grundbirkózás, judo, boksz, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, önszabályozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret  

18 óra  

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi szabály-

rendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszodai sza-

bályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biztosí-

tása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az iskola 

úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem használ-

ja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a többi tematikai 

egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és higi-

éniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás ráve-

zető gyakorlataiban. 

Gyorsúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, rit-

mus) 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás kar-

tempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások gyors-

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a víz 

tulajdonságai, testünk, 

életműködéseink. 
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úszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése: gyorsúszás technikai felada-

tok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; 

gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a gyorsúszás kartempó 

és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő időtar-

tamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merülő 

gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordinációs cél-

lal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játé-

kos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, vízilab-

da-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok különféle esz-

közökkel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, az 

uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom mások 

iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzések kommu-

nikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az úszások-

tatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi tantervben en-

nek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyorsúszás, fejesugrás, örvény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és kipróbálá-

sa. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi bázis 

formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, fej-

lesztő funkciójának megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai kész-

letükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. osztályban 

választottak további gyakorlása a lehetőségek függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változa-

tos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jé-

gen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok kü-

lönféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  
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vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. Gyermekjóga 

gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható 

játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csapatver-

senyek, házi bajnokságok  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai és 

taktikai elemei, legfontosabb szabályai, a szabadidős mozgásokhoz tar-

tozó szabályok, eszközök ismerete, a szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített szakem-

ber, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, bőrbetegség.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

4. évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

Önálló pulzusmérés. 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítá-

sa.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási sza-

bályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” isme-

rete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabá-

lyozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazá-

sa.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályo-

zott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 

élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával tör-

ténő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 

közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, pre-
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cizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmé-

nyek között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat-

megoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok 

során. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldá-

sokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 

alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad 

játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 

veszélyforrások ismerete. 

 


