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BEVEZETÉS
Általános célkitűzések
Megtervezni és dönteni arról, hogy miről és milyen követelmények szerint
tanuljanak gyermekeink az elkövetkező 5-10 évben nagy felelősséget igénylő feladat
napjainkban. Az átalakuló társadalmi elvárások és a tanulás sajátosságait vizsgáló
kutatások eredményei egyaránt változást sürgetnek az iskolai oktatásban. Nemcsak a
konkrét tanítási-tanulási módszerek, hanem általában a tudáskép, a tanulás folyamatáról
vallott elképzelések terén is.
A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia
arról, hogy milyen is legyen az a tudás, amit az iskolának közvetítenie kell, illetve
amely a tanulás eredményeként a tanulóban fel kell, hogy épüljön. A tudásról alkotott
kép túlzott leegyszerűsítése, vagy rendezetlen sokfélesége ugyanis egyaránt
akadályozhatja a tudás átadásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek
eredményességét.

A minőségi tudás kritériumai
A tudás reprodukálhatósága helyett az elsajátított ismeretek könnyű és sokoldalú
elérhetősége, rugalmas adaptálhatósága és továbbépíthetősége vált fontossá. Ezért a
tanulási céloknak és az alkalmazhatóság kritériumainak közelíteniük kell egymáshoz.
A tanulási célok meghatározásakor a tartós, elmélyült, gyakorlati tudás
kialakítását kell középpontba állítani. Az ismeretanyag megtervezésekor a hangsúlyt a
tudás minőségi jellemzőire: a szervezettségre, a megértés mélységére, az
alkalmazhatóságra kell helyezni. Olyan tanítási programokat és olyan tanulási
környezetet kell létrehozni, amelynek eredményeként sem az ismeretek tanulása, sem a
képességek fejlesztése nem válik egyoldalúvá és öncélúvá.

Az ismeretek és a képességek integrált fejlesztése
Az ismeret és a képesség jellegű tudás egymással nem szembeállítható és nem
pótolható részét jelenti a minőségi tudásnak. A jól szervezett, pontos, hatékonyan
felhasználható ismeretrendszer tud megfelelő alapot biztosítani a képességek
fejlesztéséhez, s a működő képességek teszik lehetővé az ismeretek megfelelő mélységű
feldolgozását, megértését és alkalmazni tudását. A működő műveltség kialakítása
szempontjából az is nagyon lényeges, hogy az iskolák életből vett példák segítségével,
problémafelvető kérdésekkel és aktív ismeretszerzést igénylő feladatokkal folyamatosan
arra ösztönözzék a tanulókat, hogy gondolkodás útján is gyarapítsák fogalmaikat,
illetve, hogy már meglévő fogalmaik között minél több új kapcsolatot fedezzenek fel.
Az ismeretanyag kiválasztásával és a tanulói követelmények meghatározásával
megfelelő feltételt kell tehát teremteni a rendszerezett, pontosan megértett fogalmakon
alapuló ismeretek elsajátításához és az ismeretek megtanulását, megértését és
alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítását szolgáló tanulói tevékenységek
gyakorlásához egyaránt. Az ismeretek és a képességek integrált fejlesztésének
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stratégiája megfelelő válasz lehet az iskolai munkával szembeni kritikákra és
kihívásokra.

A tanuló teljes személyiségének mozgósítása
A korszerű tudáskép az ismeretekben, képességekben kifejezésre jutó műveltség
mellett a gondolkodásmódban (mentalitásban), a viselkedésben, az attitűdben, a
kommunikációban megjelenő műveltséget is magában foglalja.
A tanulás az egész személyiség aktivitását igényli. Ezért az iskolai munka során
a tanulás minden fontos összetevőjét mozgósítani és fejleszteni kell a kitűzött célok
érdekében. Nem elég az ismeretek megértésére és megjegyzésére koncentrálni, alkalmat
kell adni az ismeretek alkalmazását biztosító feladatok gyakorlására, a problémák,
probléma helyzetek elemzésére és megoldására, a különböző gyakorlati tevékenységek
tanulására, a tanulás módszereinek elsajátítására, a gondolkodási eljárások tanulására és
nem utolsó sorban az értékek iránti pozitív attitűdök és a szociális magatartásformák
kialakítására. A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi,
motivációs tényezők megerősítésével, például a pozitív önkép kialakításával, a
megismerés örömének felfedeztetésével, a gyerekek együttműködését igénylő
tevékenységek szervezésével.

A tanulási elméletek eredményeinek hasznosítása
az iskolai gyakorlat megújításában
A különböző jellegű tanulási folyamatok meglehetősen eltérőek. Egy minden
jelenséget közös szabályszerűségekre visszavezető tanuláselmélet alkalmazás helyett az
egymással párhuzamosan élő tanuláselméletek legfontosabb megállapításainak együttes
figyelembe vétele látszik célszerűnek. Aszerint válogatva közöttük, hogy a tanulás
egyes összetevőinek megértéséhez és fejlesztéséhez melyik adhatja a leghasznosabb
segítséget. Például a kognitív pedagógiai eredményeit elsősorban az ismeretek
megértése, a tanulási transzferre vonatkozókat az ismeretek alkalmazása, a szociális
tanulási folyamatok fontosságát hangsúlyozókat pedig a tanulási módszerek, a
gondolkodási eljárások és a magatartásformák tanulása terén érdemes figyelembe venni
és felhasználni.

Kulcskompetenciák
Kulcskompetenciáknak tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti
környezetben való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más
ismeretekkel való összekapcsolását segítő képességek. A kulcskompetenciák, mint
például a szociális kompetenciák (ideértve például a kooperációt); a tanulási
képességek, a személyes képességek, a közéleti vagy a gazdasági életben való
részvételhez kapcsolódó képességek mindig komplex tudást jelenítenek meg, amelyet
jól szervezett, témaspecifikus szakértelemre és jól működő alapkészségekre lehet
ráépíteni.
A kulcskompetenciák alkotóelemei között rendkívül nagyok az egyéni
különbségek, ezért fejlesztésük differenciált tanulásirányítást igényel. A tanulók ilyen
jellegű teljesítményében az öröklött képességeken kívül a szociális környezet hatásai és
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a tanulási alkalmak mennyiségi és minőségi jellegzetességei jelentős mértékben
közrejátszanak. Mindezen jellemzőket a tanulás tervezése során is fontos figyelembe
venni.
A tanterv elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a kulcskompetenciák
kialakulásában kiemelkedően fontos szerepet játszó képességek és személyes
tulajdonságok a tanulás egész ideje alatt folyamatosan fejlődhessenek. Ilyenek
mindenekelőtt a fejlett nyelvi kommunikációs készség; a belső értékrend és értékek felé
való orientálódás; a megfelelő motiváció; a kritikai gondolkodás és az egyéb
gondolkodási képességek; a különféle műveltségterülethez kötődő kompetenciák; s
olyan személyes tulajdonságok, mint a becsületesség, tisztesség, felelősségtudat, hűség
és a pozitív személyes énkép.

Kiemelt fejlesztési területek
A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének
eredményessége szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan kiemelt fejlesztési
feladatok, amelyek az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, és ezáltal elősegítik a
tantárgyközi kapcsolatok erősítését. Minden műveltségterület és minden tantárgy
kerettantervében helyet kell kapnia azoknak az ismereteknek, tanulói tevékenységeknek
amelyek
•

hozzájárulhatnak az énkép és önismeret; a hon- és népismeret; az európai
azonosságtudat kialakításához és az egyetemes kultúra iránti fogékonyság és
tisztelet megalapozásához,

•

közvetlen szerepet játszanak a környezeti nevelés; az információs és kommunikációs kultúra elsajátításának megvalósításában,

•

jól szolgálják a tanulók testi és lelki egészségének megőrzését, s az egész életen át folyó tanulásra való felkészülését.

Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy gyermekeink sikeresen megbirkózzanak a felnőtt életükben rájuk váró feladatokkal.

Célok és eszközök az oktatási folyamatban
Tantervünk az alábbi célkitűzéseket tartja meghatározónak:
•

Az óraszámok változatlanul hagyása mellett fontos a természettudományok
súlyának növelése. Az említett műveltségi területnek különös figyelmet
adunk az oktatási folyamatban, és a vonatkozó kompetenciákat a többi tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben átjárókat és kapcsolódási pontokat keresünk a többi tantárgyhoz.

•

Elengedhetetlen a játékosság fokozása a bevezető és kezdő szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek
tartjuk ennek a játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda
és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és meghatározó életkorban.

9

hez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként – előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás
révén megvalósítható egyéni terhelés követelményét, gyakorlatát.
•

Az oktatásirányítás és az iskola saját kezdeményezésére sorra kerülő diagnosztikai méréseket elengedhetetlennek tartjuk az egyéni fejlesztés útján. A
mérések rendszeressé tételéhez azzal is biztosítani kívánjuk a technikai feltételeket, hogy rögzítjük: a mérések napján tanulóinknak felmentést adunk a
többi tanórán való kötelező részvétel alól.

•

Fontosnak tarjuk, hogy fokozzuk a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a nem szakrendszerű képzés keretében, a többi tanóra kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást.
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Tantárgyrendszer és óraszámok az 1-8. évfolyamokon
(A SzeGeKIF ajánlása a 2010/2011. tanévtől kezdődően)

Évfolyam
4
5

Műveltség terület

tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika

magyar nyelv és irodalom
élő idegen nyelv 1.
matematika
történelem és állampolgári ismeretek
környezetismeret
természetismeret
fizika
kémia
biológia
földrajz
ének-zene
rajz
mozgókép és médiaismeret
dráma és tánc
informatika

8

8

8

5

5

5

8
2
5

1

1

1

1

életvitel

1
3

1
3

1
3

1
3

20
2
2

20
2
2

20
2
2

22,5
2
2

Ember és társadalom

Ember a természetben
Földünk-környezetünk
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Összesen
Etika
Hittan

1

2

1
1

3

1
1

1
1

6

7

8

4,5
3
4

4,5
3
4

4
3
4

4
3
4

2

2

2

2

2

2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
0,5

2
2
1,5
1,5
1,5
1
0,5

1
1

1
1

1
1

0,5

0,5
1

0,5
1

1

0,5

1
2,5
1
23,5
2
2

1
2,5
1
23,5
2
2

1
2,5
1
28
2
2

1
2,5
1
28
2
2

A bevezető és kezdő
szakasz tanterve
1-4. évfolyam

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó
tudásnak tevékennyé ébresztése.”
(Weöres Sándor)

KÖZÖS CÉLOK ÉS FELADATOK
Bevezető szakasz (1-2. évfolyam)
•

A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése,
orientálása és továbbfejlesztése

•

A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése

•

A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése

•

A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése

•

A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése

•

A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások
és képességek kialakítása és gyakoroltatása

•

A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése

•

A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére

•

Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban

•

A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges
koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése

•

Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz

Kezdő szakasz (2-4. évfolyam)
•

A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése.

•

Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok
gyarapításával és megbeszélésével.

•

A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.

•

A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és
megerősítése.

•

A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások
és képességek gyakoroltatása.

•

A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és
továbbfejlesztése.

•

A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és
megértése iránt.

•

Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése.

•

Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése.

•

A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése,
gyakoroltatása.

•

A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és
folyamatos fejlesztése.

•

A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása.

•

Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az
emberiség és a haza történelméről.

•

Az egészséges
megismertetése.

•

A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges
koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése.

•

Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.

életmód

mindennapi

feltételeinek

és

összetevőinek

A tanulók értékelése
Milyen lehetőségeket rejt a gyermek szöveges értékelése az általános iskola
kezdő szakaszában (alsó tagozat – 1-2. osztály)?
•

A szöveges kifejezés lehetőséget kínál arra, hogy valóban pedagógiai értékeléssel és ne csupán numerikus minősítéssel adjunk visszajelzést a tanuló fejlődéséről.

•

A pedagógiai értékelés lényege a viszonyítás, – viszonyítás a követelményekhez, a tanuló korábbi teljesítményeihez, a társakhoz.

•

Az értékelés információkat ad a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről.

•

Az értékelést olyan folyamatnak is tekinthetjük, amelyben összefüggéseket
keresünk a célok, a folyamat és az adott aktuális állapot között.

Az értékelés funkciói
•

Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat
ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezéséhez.

•

Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához annak
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak.

•

Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, mely egy-egy tanítási-tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak,

szülőnek, tanulónak ad információt.
A szöveges értékelés mindhárom funkciót képes árnyaltan és differenciáltan
ellátni. Lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek
érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját
fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figyelembe
vétele.
A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A
gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a
követelményekhez viszonyított előmenetele is értékelésre kerül. Az értékelés pillanatnyi
állapotot rögzít, (s ez még a minősítéskor is igaz), nyitottságot mutat a gyermek
problémái iránt, és a fejlődés lehetőségei iránti bizalmat fejez ki.
A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a
tanuló megtapasztalja a tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, bíztató
hozzáállását. Harmonikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy megfeleljen a
pedagógus elvárásainak, jól teljesítsen.
A szöveges értékelés, mivel a gyermek sokféle tevékenységre, megnyilvánulásra
reagál, felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási
teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából.
Ezzel a közösség értékrendje is szilárdabbá válik, valamint könnyebben illeszkednek
társaik közé a rosszabb tanulmányi eredményű gyerekek is, hiszen elismertté válnak
más típusú pozitív értékeik, tulajdonságaik, teljesítményeik is.
A szöveges értékelés bevezetése még inkább gyermek egész személyiségének
vizsgálatára, sokoldalú megismerésére, elfogadására, a folyamatos fejlesztéséről való
gondolkodásra készteti a tanítókat. Ez ugyan többletmunkával jár, de olykor a korábbi
szemlélet alakítását, korrekcióját is megkívánja, de a befektetés megtérül: a diákokkal
folytatott közös munkának olyan lehetőségei nyílnak meg, olyan bizalmasabb,
közvetlenebb kommunikáció alakulhat ki, annyival nőhet a gyermek motivációs szintje,
hogy mindenképpen az előnyök kerülnek előtérbe és nem a felmerülő nehézségek.

A szöveges értékelés műfajai és kategóriái
A szöveges értékelésnek számtalan formája lehetséges.
•

Szabad, előzetesen meghatározott kötelezően alkalmazandó szempontok nélküli szöveges értékelés – nagyon személyes, egy témakört, néhány jellemző
momentumot
érintő
mondanivaló
kifejezésére
szolgál.
Használat: szóbeli szöveges értékelés a tanév folyamán, év végi megjegyzés
az értékelő lapon

•

Előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg – az értékelés
szempontjaiból ki lehet választani az aktuálisan legfontosabbat az adott osztály, csoport vagy az adott gyermek szempontból, így kellően személyes,
ugyanakkor strukturált is lehet.

Használat: havi szöveges értékelés a tájékoztató füzetben
•

Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés – a tárgyak, a szociális kompetenciák mellett általában négy-öt értékelési kategória áll, melyek

közül a tanító aláhúzással megjelöli a gyermek számára megfelelő minősítést.
Használat: félévi és év végi minősítő lapon

Kategóriák
A szöveges értékelésben az 1. osztályának félévi és év végi értékelésekor,
valamint a 2. osztály félévi zárásakor a következő minősítő kategóriákat alkalmazzuk az
alapelvek ismeretében:
•

jól megfelelt

•

megfelelt

•

fejlesztését javaslom

Használat: félévi és év végi bizonyítvány
A negyedik osztály végén jeggyel értékeljük a tanulókat, a felső tagozatban is
használt ötjegyű numerikus skálát alkalmazzuk.

A szöveges értékelés módjai és dokumentumai
1. évfolyam, 2. évfolyam – első félév
Tantárgy
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom
Matematika
Természetismeret
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport

Értékelés a tanév folyamán

Értékelés félévkor

Értékelés év végén

szóbeli és szöveges értékelés

szöveges értékelés

szöveges értékelés

Értékelés a tanév folyamán

Értékelés félévkor

Értékelés év végén

szóbeli és szöveges értékelés,
érdemjegy

érdemjegy

érdemjegy

2. évfolyam – második félév – 4. évfolyam:
Tantárgy
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom
Matematika
Természetismeret
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Idegen nyelv

Tantervek
műveltségterületenként
1-4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1-4. évfolyam
Időkeret
1.
Évfolyam

heti

Szövegértésszövegalkotás
8
kompetenciaterül
et

2.

3.

évi

heti

évi

heti

évi

296

8

296

8

296

4
het
i
7

évi

összesen

259 1147

Alapelvek, célok
A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele
és legfőbb eszköze. Az irodalom, mint nyelvi művészet a szövegértési és szövegalkotási
képességek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a
kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetővé. Az
anyanyelv ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv a gondolkodás és a
személyiség fejlődésének, az önismeret kibontakozásának közege.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.
A folyamatosan fejlődő szövegértési és szövegalkotási képességek teszik lehetővé a
különböző információhordozók üzeneteinek megértését és feldolgozását.
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Fejleszti az
emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét. Hozzájárul a
történeti érzék kialakulásához, segíti, hogy a diákokban megteremtődjön a tradíció
elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.
A dráma és a tánc tanítása olyan komplex pedagógiai munka, amelynek célja a
kommunikáció, a kooperáció fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. Mint
pedagógiai módszer az alsó évfolyamokon mindvégig jelen van. Cél a képességek
fejlesztése: a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció és a jó értelemben vett
érzékenység fokozása, az észlelés finomságának, a kifejezés árnyaltságának fejlesztése,
valamint az értékek iránti fogékonyság, a tolerancia és az együttműködés magas
szintjének kialakítása.
A csoportos játékok együttes élménye segíti elő a tanulók alkotó és
kapcsolatteremtő képességének kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára
szoktatását, testi, térbeli biztonságának javulását. Hozzájárul a közös tevékenység a
mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük
gazdagodását.
A tevékenységközpontúság teszi ezt a tantárgyat az érzékelés és a
kommunikáció iskolájává.

Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület
A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület alsó tagozatos tanításának
célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a gyermekeket a
tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása felé. Ezáltal a gyermek megtanul
igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá válik gondolatainak,
érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi viselkedés
szokásai, eredményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő
feladat az olvasás révén való tájékozódás, az ismeretszerzés megismertetése,
szokásainak kialakítása és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak elsajátítása.
A kompetenciaterület általános feljesztési céljai és feladatai
Alapozó időszak: azoknak a képességeknek és készségeknek – a nagy- és
finommozgás koordinációjának, az auditív és vizuális észlelésnek, a belső kép
készítésének – a fejlesztése, amelyeknek megfelelő fejlettsége az írás-olvasás
megtanulásának feltételeit jelentik.
Napi képességfejlesztő tevékenységek az 1-4. évfolyamon: a szóbeli
kommunikáció, a beszédbátorság (beszélgetőkör), a belső képkészítés (mesehallgatás)
és a mozgáskoordináció (ritmikus tevékenységek) fejlesztése.
Beszéd, beszédértés, szövegalkotás
Az alapozó oktatás végére a gyermek spontán beszéde tudatos nyelvhasználattá
alakul, elsajátítja a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az iskolába lépő
gyermekre a szóbeliség jellemző. A fejlesztés eredményeképpen várhatóan innen lép
majd tovább az írásbeliségbe.
A beszéd hangzásbeli összetevőinek fejlesztésében kiemelt szerepet kap:
a) a helyes beszédtechnika
b) a beszédlégzés
c) az artikuláció
d) a beszédtempó
e) a hangsúly
f) a hanglejtés
A beszédértés, szövegalkotás képességének fejlesztése a következő területeket érinti:
•

beszédpercepciós képesség,

•

gondolkodás,

•

a magabiztos, tudatos, kreatív önkifejezés megteremtése,

•

a választékos, nyelvi eszközökben gazdag, kultúrált stílus kialakítása különböző kommunikációs helyzetekben,

•

a kommunikációs igény motiválása, a kommunikáció segítése,

•

a beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének

kompenzálása,
•

a szókincsbővítés, a kifejezőképesség komplex fejlesztése (a verbális és nonverbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek megértése, feldolgozása).

A szóbeliség megtartásának, további fejlesztésének, finomításának érdekében az
alapozó szakaszban a következő feladatok elvégzését tartjuk fontosnak:
a) A beszédbátorság erősítése az egyéni sajátosságok elfogadásával.
b) Beszédtechnika fejlesztése, a szókincs folyamatos bővítése.
c) Az elemi szövegértés kialakítása.
d) A szövegalkotási kedv felkeltése.
e) Az elemi szövegalkotás (szóbeli) kialakítása.
Olvasás, az írott szöveg megértése
Az olvasástanulás a gyermek élőbeszédére épül. Az olvasni tudás az írott információ
megfejtésének készségszintű elsajátítását jelenti. Ennek érdekében:
•

felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt;

•

a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással, korai
könyvhasználattal;

•

lehetőséget adunk arra, hogy a kezdő olvasás szakaszában a gyorsabban és
lassabban fejlődő gyermekek egyaránt sikerhez jussanak;

•

az olvasástanulás első pillanatától az olvasottak megértésére helyezzük a
hangsúlyt;

•

rövid szavak, szófejlesztések olvasása kapcsán alapozzuk a szövegértést;

•

kerüljük az értelmetlen betűkapcsolatok olvasását;

•

a hangos olvasást az értő néma olvasás képességére alapozzuk;

•

lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek az olvasás elsajátításában saját
tempójuk szerint haladhassanak;

•

olvasásra ösztönző légkört teremtünk;

•

igényes szövegválasztással elérjük, hogy az információ motiválja az olvasást;

•

az olvasás képességének fejlesztésével érjük el, hogy a gyermek cselekvései,
értelmi és érzelmi válaszai az írott szavakra ugyanolyanok, mint a kimondott
szavakra.

A szöveghű olvasás és szövegértés biztonsága alapul szolgál más műveltségi területek
tartalmának eredményes elsajátításához. Ugyanakkor azok speciális fejlesztési feladataik megvalósításával erősítik, kiegészítik, szélesítik a magyar nyelv és irodalom tanulása
keretében megvalósuló személyiségfejlesztő hatásrendszert, segítik az alapozó munkát.
Így például:
•

az ének-zene az intenzív ritmusérzék-és hallásfejlesztéssel, a népdalkincs
közvetítésével, a komplex érzelmi hatáskeltés eszközeivel;

•

a testnevelés a testséma, a téri tájékozódás, a nagymozgások, a mozgáskoordináció fejlesztésével, a fegyelmezettség, az összpontosított figyelem és az
akaraterő tréningjeivel;

•

a technika a kéz intelligenciájának fejlesztésével;

•

a vizuális nevelésben a szem és kéz érzékelő-kivitelező apparátusának összehangolásával;

•

a matematika az intenzív gondolkodást fejlesztő szövegelemző műveletek alkalmazásával;

•

a természetismeret, környezetismeret a megismerés módszereinek kiszélesítésével.

A kapcsolódási pontok és összefüggések figyelembe vétele elősegíti a gyakorlati megvalósítás sokféleségének felhasználását az olvasás, szövegértés módszereinek kidolgozásában.
Írás, íráshasználat
A kézírás megtanulásával írásbeli kommunikációs eszközt adunk a gyermekek kezébe
gondolataiknak közvetítésére. A tanítás során bizonyos szabályokat ismertetünk, mely
szabályok megtartása teszi mások számára olvashatóvá az írást. E szabályok kultúránként és írásrendszerenként változnak.
A mi írásrendszerünkben a következők:
•

balról jobbra haladás,

•

a betűket felépítő vonások mozgásiránya és sorrendje,

•

a betűk közötti magassági különbségek,

•

a betűk változatai: kisbetűk és nagybetűk.

Az írásminta akkor segíti a kézírás megtanulását, ha alkalmazkodik az emberi test fiziológiai felépítéséhez: segíti a lendületes vonalvezetést és könnyed, ritmikus mozgással
kivitelezhető. Ha a betűk egyszerű formálásúak, takarékos vonalvezetésűek, akkor ellenállnak a tempógyorsítás során bekövetkező torzulásnak, és nem gátolják a személyiségjegyeket magán viselő, egyéni írás kialakulását.
Az írott jelrendszer tanulásának előkészítése
Az írástanulás első szakaszában – legyen az hosszabb előkészítés vagy lassú
tempóban végzett gyakorlatsor a mozgáskoordináció kiépítésére – a következő
képességeket kell fejlesztenünk:
•

a formafelismerést és formaemlékezetet,

•

az irányok közötti biztos eligazodást (jobb, bal, fel, le, fent, lent, előtt, mögött, között),

•

az íráshoz szükséges egészséges testhelyzet automatikus felvételét,

•

a helyes írószertartást,

•

a laza csuklómozgást, az írásmozgás ritmusának megérzését,

•

a folyamatos kézcsúsztatást,

•

az írófelületen való tájékozódást (írólap, sor, sorköz, vonalköz, margó, kezdőpont, végpont, balról - jobbra való haladás),

•

a formakövetést,

•

az írást alkotó elemek kivitelezését különböző anyagokból (pl. fonalból, gyurmából, drótból) és írószerrel (kréta, ceruza).

A betű- és szóírás tanulása
Az írás késleltetett, az olvasás megtanulása után – akár a második félévben
kezdődő – tanulása esetén:
•

az élettani feltételek kedvezőbbek, mert a mozgáskoordináció fejlesztésével a
finommozgások összerendezettsége elérhető,

•

a betűk tanulási sorrendjét – a nyomtatott betűk felismerésében való biztonság elérésével – a formai (alakításbeli) hasonlóság határozhatja meg,

•

az olvasás tanulását nem fogja vissza az írástanulás,

•

a nyomtatott nagy- és kisbetűk ismerete segíti a felidézést és formafelismerést,

•

a betűírás elkezdésének idejét és ütemét a tanító határozza meg.

A tanulási teljesítmény értékelésének szempontjai
A tanulási teljesítményt a Közoktatási Törvény vonatkozó rendelkezésének
megfelelően szövegesen értékeljük. A szöveges értékelésnek az első négy évfolyamon
az ún. árnyalt értékelés a megfelelő formája. A diák teljesítményét nem egy-egy szóval,
hanem árnyaltan fogalmazott szöveggel írjuk le. Használhatunk kész, részletezett
szöveget, amelyet az adott diák teljesítményének, egyéni sajátosságainak megfelelően
kiegészítünk, vagy alkothatunk szabad szöveget.
Az árnyaltan értékelő szöveg a diáknak szól, funkciója állapot-visszajelzés, azaz
az aktuális fejlettség leírása a szövegértés-szövegalkotás valamennyi területén. Az
értékelés egyrészt viszonyítás, a viszonyítás alapja a diák korábbi teljesítménye,
másrészt értékkeresés, tehát a meglévő teljesítményt és nem annak hiányát rögzíti.
Ugyanakkor megjelöli azokat a területeket is, amelyeken a pedagógus várja a fejlődést.
Mivel a programtanterv az iskolázás első négy évét egységes fejlődési/fejlesztési
szakasznak tekinti, a továbbhaladás feltételeit a negyedik, sajátos nevelési igényű
diákok számára a hatodik évfolyam végén szabja meg.
A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel
írásban a tanév során folyamatosan. Az első három év végén szöveges értékelést kapnak
a gyerekek, mely kiterjed az egyes részterületek, megjelölt fejlesztési területek részletes
értékelésére.
A 2-4. évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után. A
negyedik tanévben a szóbeli feleletek, írásbeli feleletek, dolgozatok, felmérések
értékelése osztályzattal történik. A bizonyítványba osztályzat kerül a tanév végén a
továbbhaladás feltételeinek figyelembevételével.

A tantárgy tanításának tárgyi feltételei
Az írás tanítása
Kecskeméthyné Mezősi Annamária-Hirth Henrietta-Pólya Zoltán: Álló írás, kisbetűk
Hirth Henrietta-Kecskeméthyné Mezősi Annamária-Pólya Zoltán: Álló írás, nagybetűk
Az olvasás, szövegértés tanítása
Papp Zita-Szendrődi Szilvia: Bini utazásai + hívóképek
Szótagolós + hívóképek + szókártyák + mondatkártyák
Eszterág Ildikó-Kerepeczki Attiláné-Palánkainé Sebők Zsuzsanna – Rózsa Vincéné: Én,
te … mi
Fonyódi Gábor-Szabó Éva: Állatok közel és távol
Andóné Nagy Katalin-Petik Ágota-Ruzsa Ágnes: Ki van a dióhéjban?
Ablak-Zsiráf, gyermeklexikon
Sző, fon, nem takács, mi az?, Móra Könyvkiadó,
Oroszlány Péter: A tanulás tanítása, tanári kézikönyv, Akg kiadó, Bp., 1998.
Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás, Ökonet Kft., Bp, 2001
Magyar helyesírási szótár
Magyar értelmező kéziszótár
Magyar szinonimaszótár
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Taneszközlista
Tanári:
•

Hívóképek (tárgyképek), szóképek, szótag- és betűkártyák.

•

A hangok különböző helyének felismerésére szolgáló képek

•

A hangok felismerésére szolgáló szókészlet-kártyák.

•

Képek és jelkártyák az olvasás jelrendszerének tanulásához.

•

Írott információban (feliratok, felszólítások, nevek, címek) gazdag környezet.

•

Eszközök a kézműves technikák gyakorlásához, pl.: fonal, agyag, papír .

•

Betűelemek, betűkártyák

•

Táblai bemutatáshoz szükséges eszközök: pl.: kréta, csomagolópapír, fólia

Tanulói:
•

Vázoló és íróeszközök.

•

Apró tárgyak, játékok, eszközök a mozgáskoordináció fejlesztéséhez

•

Grafitceruza, puha radír

•

6 színű színes ceruza

•

Vonalas füzet

•

Filctoll

•

Olló

•

Ragasztó

•

Zsírkréta

•

Festék

•

Írólap

•

Színes papír

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS
KOMPETENCIATERÜLET
1-4.évfolyam
A kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem
tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg.
A tanítási/tanulási idő felhasználásának javasolt belső arányai a kompetencia-terület
részterületei szerint:
•

Alapozó időszak: szükség szerint

•

Napi képességfejlesztő tevékenységek az 1-4. évfolyamon: beszélgetőkör,
mesehallgatás, ritmikus tevékenységek cca. napi 45 perc

•

Beszéd, beszédértés, szövegalkotás (a fennmaradó összidő): 35%-a

•

Olvasás, az írott szöveg megértése: (a fennmaradó összidő): 25-40%-a (a
választott tanítási stratégia szerint)

•

Írás, íráshasználat: (a fennmaradó összidő): 25-40 %-a (a választott tanítási
stratégia szerint)

Napi képességfejlesztő tevékenységek az 1-4. osztályban
Modulok
Beszélgetőkör, Mesehallgatás, Ritmikus mozgások bevezetése és gyakorlása

Általános alapozás
Az alapozó időszakban az olvasás-írástanulást meghatározó képességek
fejlesztésére kerül sor. Az olvasás/írás illetve az írás-olvasástanulást akkor kezdjük el,
amikor az osztály tanulóinak túlnyomó többsége érzékelő és mozgásrendszerének
(szenzo-motorium) fejlődésében az alapozás várható eredményei megjelentek. Az ehhez
szükséges idő meghatározása a tanító egyéni mérlegelésén múlik.
Kiemelten fejlesztendő képességek, készségek
•

Nagy- és finommozgások koordinációja

•

Saját test érzékelésének biztonsága

•

Tájékozódás térben, síkban

•

Oldaliság (lateralizáció)

•

Szem-kéz koordináció

•

Auditív és vizuális észlelés

A fejlesztés területei

Belépő tanulási tevékenységek

A mozgásrendszer: nagy- és finommozgá- I. SZINT:
sok, ezek koordinációja
Versek, dalok, mondókák tartalmához és ritmusához
Az egész test mozgásának átélése.
illeszkedő mozgások utánzásra épülő követése és
gyakorlása
A mozgás és ritmus kapcsolatának erősítése
A tanulást segítő képességek: figyelem,
emlékezet, gondolkodás
A térbeli tájékozódás és a saját test-érzékelés biztonsága

I. SZINT:
A testséma megtapasztalása a saját testen és a társakon.(Testföldrajz)
II. SZINT:
Testrészek megnevezése

A szem-kéz koordinációjának és az ujjak
mozgékonyságának fejlesztése

I. SZINT:
Mondókákkal, versekkel kísért ujjgyakorlatok utánzásra épülő követése.
Az ujjak megnevezése.
II. SZINT:
A közösen mondott versek és a hozzájuk kapcsolódó
utánzott ujjmozdulatok közötti összhangra törekvés.

Tanítói segédeszköz
„Alapozás” című módszertani fejezet a Tanítói kézikönyvben
Modulok
Nagymozgás fejlesztés, Finommotorikát fejlesztő gyakorlatok, Szemmozgást
fejlesztő gyakorlatok, Testtudat fejlesztése, Téri orientáció, Vizuális észlelés,
Fonémahallás fejlesztése, Ritmikus mozgás, ujjgyakorlatok, Fonaljátékok, Kötés,
horgolás, Formarajz Az alapozás várható eredményei az olvasás-írástanulás megkezdése
előtt
1. Mozgás:
•

Helyes tónus-szabályozás (az adott mozgás jellegének megfelelően se nem
feszes, se nem petyhüdt)

•

Megfelelő ritmusú, jól koordinált nagy-, finom-és beszédmozgások

•

A mozgás sajátságainak megfelelő dinamikusan változó egyensúly-szabályozás

•

Mozgás - ritmus - beszéd összehangoltsága

•

A felsorolt képességek automatizált volta (így válik szabaddá a tudat a kogni-

tív feladatok megoldására)
2. Testtudat
•

A saját test részletes ismerete (testrészek neve, funkciója), mint a helyes önértékelés alapja

•

Kialakult testséma (a test percről percre változó mozgásának megélési képessége), a viselkedésirányítás

3. Térészlelés
•

Az önmagához viszonyított elől-hátul, fönt-lent, oldalt relációk biztos ismerete használata mozgásban és nyelvi kifejezésben.

•

A jobb oldal biztos ismerete.

•

Biztos tájékozódás síkban

4. Dominancia
•

Biztosan kialakult (lehetőleg keresztezés-mentes) szem, fül, kéz, láb, dominancia

•

A nem-domináns oldal megfelelő használata.

•

Feloldódott vízszintes középoldalú folyosó.

•

Oldódó függőleges középoldalú folyosó (melynek átléphetősége a folyamatos
írás-olvasás előfeltétele)

•

Képes koncentrált figyelemre

5. Észlelés
a) Vizuális észlelés
•

Kialakult nagyság-, formaállandóság.

•

Biztos alap-háttér észlelés.

•

Kialakult követő szemmozgások.

•

A kéz folyamatos szemmel követésének képessége (kialakult vizuomotoros
koordináció).

•

Vizuális ingerek sorbarendezésének képessége (szerialitás)

b) Auditív észlelés
•

Az alap és háttér hanghatás megkülönböztetésének képessége (a zajból kiemelkedő prioritása).

•

Kialakult fonéma megkülönböztető képesség

•

Szituációtól független, biztos beszédértés

•

Auditív ingerek sorba rendezésének képessége (szerialitás)

7. Kifejező beszéd
•

Jól működő belső beszéd.

•

Egészséges beszédkésztetés, közlési vágy.

•

Helyes beszédlégzés.

•

Minden hangot tisztán ejt.

•

A mondanivalónak megfelelően változó beszédritmus, hangszín, hangerő,
hanglejtés.

•

Grammatikailag helyes, sokszínű mondatfűzés.

I. Beszédkészség, SZÓBELI szöveg megértése ÉS alkotása
Kiemelten fejlesztendő képességek, készségek
•

Beszédértés

•

Szövegmondás

•

A megértést és a gondolatközlést kiszolgáló szókincs

•

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

•

Beszédhanghallás

•

Beszédlégzés, hangképzés

•

Artikuláció, tiszta ejtés

•

Beszéddallam, hangsúly, hangerő

•

Mondatalkotás, mondatkapcsolás

•

Nyelvi megfigyelések, elemi helyesírási készség

A fejlesztés területei

Belépő tanulási tevékenységek

A beszédbátorság és a A szóbeli szövegalkotás és szövegértés gyakorlása
beszédkedv felkeltése, Részvétel a napi reggeli „beszélgető-körben”.
növelése.
Szituációs játékok.
Meghallgatott meserészlet befejezése (pl.: saját rajz elmesélése
szóban, dramatikus helyzetben stb.)
Képolvasás (eseményképekről, „leíró” képekről, eseménysorokat
ábrázoló képekről) kérdések segítségével.

Tapasztalatszerzés az
anyanyelv
használatáról a beszéd
fejlesztéséhez.
A mindennapi
érintkezés nyelvi
fordulatainak,
kifejezési formáinak
megfigyelése és
alkalmazásuk
élethelyzetekben.

Szövegalkotás és szövegbefogadás gyakorlása gyerekek és felnőttek
körében a mindennapi kommunikációban; a mindennapi érintkezés
nyelvi fordulatainak használata.
I. SZINT:
Köszönés, bemutatkozás, megszólítás.
Válaszadás .
II. SZINT:
Kérés, kérdezés, tudakozódás, felszólítás.
Válasz kérdésre, felszólításra.
Vélemény megfogalmazása.
III. SZINT:
Üzenetközvetítés (pl.: hirdetés, meghívás, köszöntés,
köszönetnyilvánítás stb.).
A nem nyelvi eszközök (arcjáték, tekintet, gesztusok, testtartás, térköz
stb.) és a vokális kódok (hangerő, szünettartás, hangsúly, hanglejtés
stb.) megfigyelése és alkalmazása kommunikáció során.
Alkalmazkodás a kommunikációs szerepcseréhez párbeszédben
Részvétel vitában

A fejlesztés területei

Belépő tanulási tevékenységek

A szavak jelentésbeli
változásának és a
hangok időtartamának
összefüggése.
A szavak
jelentésárnyalata,
stílusértékük szerepe a
nyelvi kifejezésben.
A magyar nyelv
jellemzőinek
megfelelő
mondatalkotás
megfigyelése.
Mondatok
összekapcsolása.
Szövegalkotáskor a
tapasztalatok
felhasználása.
Az önkifejezés
megtapasztalása
írásbeli
nyelvhasználattal.

A hangok időtartamának helyes ejtése természetes
beszédhelyzetekben.
I. SZINT:
A helyes időtartam érzékeltetése szósorok, szópárok utánmondásával.
II. SZINT:
A helyes időtartam érzékeltetése szósorok, szópárok olvasásával.
III. SZINT:
Szómagyarázatok megfogalmazása a jelentésbeli különbségek
bizonyítására néhány egyszerű esetben (Rajzok készítésével, mondatba
foglalással, szöveg korrekciójával : pl.: hal-hall, szál-száll, tol-toll stb.)
Szógyűjtési játékok.
I. SZINT:
Mondatalkotás, mondatbővítés kérdések segítségével.
Két (több) mondat összekapcsolása.
Mondatfűzések (pl.: közös mese kialakítása hozzámeséléssel).
Történetalkotó játékok képek segítségével. Mi lehetett előtte és mi lesz
utána?
Analógiás szövegalkotások (pl.: láncmesék).
II. SZINT:
A szavak jelentésének, stílusértékének érzékelése a szöveg
értelmezésével, szómagyarázattal, mondatalkotással.
Szövegkorrekciós gyakorlatok elsősorban saját szöveggel
Hasonló jelentésű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése elsősorban
saját alkotású szöveghez és értelmezésük (lehetőség szerint
mozgással).
A hasonló értelmű szavak körének bővítése szótárak (pl.: szinonima)
segítségével.
Egy-egy szó jelentésárnyalatainak vizsgálata mimetikus, dramatikus
játékok segítségével.
Szövegalkotó gyakorlatok, történetmesélés.
III. SZINT:
Gyakran előforduló szókapcsolatok gyűjtése.
Szólások és közmondások értelmezése.
Elbeszélő szövegek alkotása egyéni és közös élmény, fantázia,
hangfelvétel stb. alapján.
Leíró szövegek alkotása közvetlen megfigyelés alapján, emlékezetből
vagy fantázia alapján (például: játékszerek, ismert vagy elképzelt
személyek, más élőlények, helyszínek, olvasmánybeli szereplők,
használati tárgyak stb. leírása) a megtapasztalt szerkesztési elemek
alkalmazásával.
A tanult szólások, közmondások használata szövegalkotás során.
Elemi szintű szövegszerkesztés szövegalkotó és szövegjavító
feladatokban (a szöveg és a cím kapcsolata, tématartás, időrend,
alanyváltás jelzése, a kifejtés tagoltsága)

A beszédhangok
érzékeltetése,
megkülönböztetése,

Helyesejtési és hangfelismerési gyakorlatok: a beszédhallás, a
beszédmozgás és a vegyes mélylégzés fejlesztéséhez.
I. SZINT:
Hangok felismerése és megnevezése közvetlen hangforrás és
hangfelvétel segítségével.

A fejlesztés területei

Belépő tanulási tevékenységek

a hangképzés és a
levegővel való
gazdálkodás
összefüggése,

I. SZINT:
A saját és a társak légzésének megfigyelése.
Feszítő és lazító gyakorlatok (állás, járás, ülés és hanyatt fekvés
közben).
Hangok ejtése szabályozott kilégzés közben
II. SZINT:
A helyes beszédlégzés gyakorlása bővülő mondatok mondásával.
Pótlevegővétel

különböző
hangforrások és
jellemzőik,

I. SZINT:
Egymás hangjának megfigyelése, felismerése játékos formában (pl.:
Hol szólsz, kispajtás?).
Egymás hangjának utánzása.
Hangkitalálás (különböző hangforrások által keltett hangok utánzása).
II. SZINT:
Az emberi hang jellemzőinek megfigyelése (pl.: magas-mély, halkhangos, vékony-vastag stb.).

a hangképzés és a
beszédmozgás
összefüggései,
a kifejezés és az
írásmód
megfeleltetése,
a tiszta artikulációt
segítő ajakmozgások.

I. SZINT:
Nyelvmozgást ügyesítő játékok.
Szájról olvasási gyakorlatok.
II. SZINT:
Hangsorok, szavak, szópárok utánmondása játékos formában.
A leírt szóalak és a kiejtés összehasonlítása, a leírástól eltérően ejtett
hangkapcsolatok megfigyelése. A helyes kiejtésük gyakorlása.
III. SZINT:
A mindennapi beszédben, felolvasáskor, szövegmondáskor a helyes
kiejtés megfigyelt szabályainak alkalmazása

A beszédritmus és
tempó megfigyelése.

I. SZINT:
Mondókák, kiszámolók, versek ütemezése tapssal, járással, mozgással,
egyszerű tánclépésekkel.
II. SZINT:
Mondókák, kiszámolók, nyelvtörők és versek ütemezése egyenletesen
lassabb vagy gyorsabb tempóban mozgással kísérve.
III. SZINT:
Mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek ütemezése fokozatosan
lassuló vagy gyorsuló tempóban mozgással kísérve.

A normálistól eltérő
hangerő érzékelése,
használata.

A hangerő helyes megválasztása a mondanivalónak és a
beszédhelyzetnek megfelelően.
I. SZINT:
Mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek mondása különféle
hangerővel, hangerőváltással.
II. SZINT:
Hanghízlaló és -fogyasztó játékok.
Ismert rövid mondókák, kiszámolók, nyelvtörők és versek mondása
fokozatosan halkuló vagy hangosodó hangerővel.

A fejlesztés területei

Belépő tanulási tevékenységek

A magyar nyelvhez
illeszkedő
beszédhangsúly
alkalmazása.

I. SZINT:
A szóhangsúly gyakorlása járással és tapssal.
A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtése)
utánmondással.
II. SZINT:
A szóhangsúly gyakorlása szópárok, szókapcsolatok és rövid
mondatok olvasásával.

A beszélő
szándékának
kifejezése.
A kijelentő, kérdő és
felszólító mondat
dallama.
Érzelmeket kifejező
mondatok használata
szóban és írásban.

I. SZINT:
A kijelentés és a kérdés beszéddallamának megfigyelése, gyakorlása
utánmondással.
A kijelentés és a kérdés beszéddallamának gyakorlása szituációs játék
közben.
II. SZINT:
A kijelentés és a kérdés (kérdőszóval, nélküle és –e kérdőszócskával)
beszéddallamának gyakorlása olvasott szövegben. Hiányos mondatok
tartalmának és használatának megfigyelése.
III. SZINT:
A felkiáltások, felszólítások és óhajok kifejezésekor a beszéddallam
megfigyelése, gyakorlása utánmondással és szituációs játék közben.
Felkiáltások, felszólítások és óhajok olvasása, írása

Kísérletek a
helyesejtési
normákhoz igazodó
szövegmondásra.
Az igényes, szép
magyar beszéd
jellemzőinek
felismerése saját és
mások beszédében.

I. SZINT:
Ismert versek és rövidebb prózai szövegek mondása társakkal közösen
helyes beszédlégzéssel, szünettartással, artikulációval, időtartammal,
hangsúlyozással és hanglejtéssel (kezdetben egy, majd a fejlődés
ütemét követve több szempont érvényesülésével).
II. SZINT:
Ismert versek és rövidebb prózai szövegek mondása önállóan helyes
beszédlégzéssel, szünettartással, artikulációval, időtartammal,
hangsúlyozással és hanglejtéssel (kezdetben egy, majd a fejlődés
ütemét követve több szempont érvényesülésével).
Vers- és szövegmondás közben kapcsolattartás a hallgatósággal.

Modulok
Beszédhallás fejlesztése (A hangok világa), Hangképzés, Beszédtempó,
beszédritmus ritmus, „Halandzsa” (hangsúly, hanglejtés, hangerő, hangszín, Vers,
különböző szövegek (nyelvtörők, találós kérdések) „előadása” Dráma 1. osztály, Dráma
2. osztály, Életjátékok I. (Köszönés, bemutatkozás, megszólítás), Életjátékok II. (Kérés,
tudakozódás), Életjátékok III. (Felszólítás), Életjátékok IV. (Vélemény-mondás), Amit
el kell intéznünk: 1. osztály, Amit el kell intéznünk 2. osztály, Szókincsfejlesztés
(szógyűjtés, jelentésárnyalatok, mondatbővítés) 1. osztály, Szókincsfejlesztés
(szógyűjtés, jelentésárnyalatok, mondatbővítés) 2. osztály, Szövegalkotás 1. osztály,
Szövegalkotás 2. osztály
Tanítói segédeszköz
„Drámajáték”, „Napi mesehallgatás” című módszertani fejezet a Tanítói kézikönyvben

II. Olvasás, írott szöveg megértése
Kiemelten fejlesztendő képességek, készségek
•

Az olvasás jelrendszerének készségszintű használata

•

Az értő néma olvasás használata eszközként

•

Az olvasás iránti motiváltság és igény

•

A szövegek egyéni értelmezésére való törekvés

•

Gyakorlottság a szövegelemző műveletekben: értelmezés, adatok, információk kiemelése, összefüggések felismerése, következtetések, véleményalkotás

•

Az anyanyelv használatáról szerzett bővülő tapasztalatokra építve a megértés
és a kifejezés pontossága

•

Érzelmi viszonyulások, szociális érzékenység

•

Az olvasás útján szerzett információk felhasználása feladathelyzetekben

•

Többféle információhordozó használata

•

Tanulási technikák használata az egyéni sajátosságoknak megfelelően

1. Felkészülés az olvasásra
Fejlesztési feladatok
A beszédhelyzetnek megfelelő
szóbeli kommunikáció.
A beszéd érthetősége, tiszta
hangzása.
A kapcsolattartáshoz
szükséges alapvető szókincs
használata.
Kulturált, figyelő magatartás a
beszélgetőtárs irányába.
A képi és cselekvéses
információ befogadása, a
tapasztalatok, élmények
kifejezése nyelvi formában.

Belépő tanulási tevékenységek
I.SZINT:
Mesehallgatás: párbeszédes forma, modell az érthetőségre, tiszta
ejtésre.
Beszélgetés közös élményről, válaszadás a témával kapcsolatos
kérdésekre.
Tárgyképek felismerése, megnevezése, kapcsolat saját élményekkel.
A rész és egész megkülönböztetése a tárgyképek felismerésekor,
pl.: babatestrészei, fa, növény részei)
Eseménysor elmondása képről
Cselekvéssor megfogalmazása szóban közvetlen élmény alapján.
II.SZINT:
Mondatalkotás képekről.
Több tárgykép egy mondatba foglalása.
Mondatok kiegészítése képek segítségével.
A képen látott vagy átélt események képzeletbeli folytatása, befejezése.
I.SZINT:
Mondatalkotás képekről.
Több tárgykép egy mondatba foglalása.
Mondatok kiegészítése képek segítségével.

A képi és írott információk
közötti kapcsolat felfedezése.
Érdeklődés az írott
információk megfejtése iránt
(például: képszövegek,
feliratok, címek, nevek).
A hallott (szabadon elmondott,
felolvasott) irodalmi szövegek
– mesék, versek, mondókák –
befogadása, a szövegtartalom
követése.
A hallottak folytatása a
képzelet előhívásával,
kiegészítés önálló
szövegalkotással a gyermeki
fantázia segítségével,
bővítésével.
Az érdeklődés felkeltése az
olvasás iránt a kíváncsiság
mozgósításával.

A képen látott vagy átélt események képzeletbeli folytatása, befejezése.
II.SZINT:
Mondatalkotás képekről saját szókinccsel.
Mondatalkotás hallott szöveg követésével, a mese (vers, mondóka) szavainak felhasználásával.
Vers és mondóka tanulása hallás után.
III.SZINT:
Önálló szövegalkotás modellkövetéssel (a látott képekről, eseményekről kitalált tartalom elmondása. )
A szöveg megjelenítése tevékenységgel, ábrázolással, alkotással.Pl.: mesekönyv készítés, eseménysor ábrázolása „diafilm” formában.
Saját képes- és mesekönyvvel való munkálkodás (mesélés, kép és
szöveg azonosítása, ábrázolás)
Saját és osztálykönyvtár használata „olvasópercek” tanítói modell
követésével.

2. A tanulási képesség fejlesztése
Fejlesztési feladatok
Az olvasás technikai elsajátítása:
hangok felismerése hallás után,
hangok tiszta ejtése, hangok
kapcsolása, hangok felismerése
szavakban, betűismeret: az ábécé kis és nagy nyomtatott betűi (
a módszerváltozatnak megfelelő
sorrendben) hang és betű azonosítása, betűkapcsolás, szóolvasás értelmezéssel, 3-4 szóból álló mondatok olvasása, az olvasottak értelmezése.
Az egyéni fejlesztési céloknak
megfelelő terjedelmű és nehézségű
szövegek olvasásával az olvasási
képesség (értő, néma olvasás,
pontos, jól érthető hangos olvasás)
fejlesztése.

Belépő tanulási tevékenységek
I.SZINT:
Hangok megkülönböztetése, tiszta, pontos ejtése.
Hangok helyének meghatározása a hallott szóban.
Hangok leválasztása kép nevének kiejtésekor.
Hangok kapcsolása a jelentés felismerésével (jelentéssel bíró
hangkapcsolatok esetében: pl.: él, tó, ár, ég, kő)
Hang és betű párosítása hallás és látás útján.
Betűk felismerése szavakban, betűkörnyezetben.
Betűkapcsolás, egytagú szavak kirakása betűkártyával, olvasása, megjelenítése rajzzal, bemutatással a megértés tisztázására.
II. SZINT:
Két-háromtagú szavak ritmizálása tapsolással szótagszám

A megszerzett anyanyelvi
tapasztalatok mozgósítása,
felhasználása az olvasás gyakorlás
folyamatában. (Lásd:
Beszédkészség, szóbeli szöveg
alkotása és megértése!)

szerint.

Az értő olvasás fejlesztése:

Rövid (2-6szóból álló ) mondatok olvasása felkészülés után,
a szövegértés bizonyítása tevékenységgel, ábrázolással.

az olvasottak értelmezése, a
tartalomból a lényeges
információk kiválasztása, a
szövegösszefüggések
felismerése, egyszerű
következtetések, az olvasottak
elképzelése szavak, mondatok,
rövid mesék, versek, történetek,
sorolók, gyermekjátékok
olvasásával a népköltészet és
műköltészet köréből.

Szóolvasás felkészülés után, a jelentéssel bíró szórészek felismerése, értelmezése.
Mondatalkotás az olvasott szavakkal.
A mondatzárás érzékeltetése.

A folyamatos, pontos olvasás gyakorlása változatos eljárásokkal, pl.: láncolvasás, fogyasztó-dagasztó olvasás, staféta.
Párbeszédes szövegek olvasása szerepek szerint.
III. SZINT:
Ismert szöveg hangos olvasása önálló
felkészülés után, tiszta artikulációval,
helyes hanglejtéssel.

Feltételek teremtése az önálló
olvasás élményének átéléséhez.

A szövegtartalmat közvetítő, érzelmeket kifejező felolvasás.

A szövegtartalom felfedezése,
gondolati és érzelmi reakciók
kifejezésére ösztönzés.

A szövegben való gyors tájékozódás gyakorlása.

Véleményalkotás elősegítése az
olvasottakkal kapcsolatban.

Kapcsolattartás a hallgatósággal olvasás közben.
Felolvasáskor a beszélő szándékának kifejezése a tanult
mondatfajták körében.

IV. SZINT:
Tapasztalatszerzés a szövegforma –
A néma olvasás eszközi használata a szöveg megértéséhez.
életkorhoz illeszkedő - esztétikai
értékeiről Pl.: irodalmi kifejezések, Beszámolás az olvasottakról, az olvasmány tartalmára iráösszecsendülő szavak, sorvégek,
nyuló kérdések megválaszolása.
hasonlítások, a szöveg ritmusa).
Eseménysor, lényeges információk felidézése az olvasottak
Érzékenység, nyitottság fejlesztése alapján.
a művekből – életkornak
megfelelően - kibontható esztétikai Szövegrészletek egyéni olvasatának megbeszélése, megjelenítése dramatikus játékokban.
értékek iránt.
V.SZINT:
A szövegelemző műveletek alkalmazása: szereplő, helyszín,
események megfigyelése, elképzelése, szavak, szövegrészletek értelmezése, egyszerű okságok felismerése és következtetések megfogalmazása.
Az egyéni érdeklődésnek és fejlettségnek megfelelő szövegek (mesék, irodalmi művek, ismeretterjesztő leírások, információs szövegek, pl.: használati útmutatók, tájékoztatások,
hírközlések) lényegének megértése, az olvasottakkal kapcsolatos vélemény megfogalmazása.
Az olvasott szöveg tartalmának továbbgondolása, folytatása,
bővítése fantázia alapján.
Tapasztalatok szerzése az
anyanyelvről a szövegértés

A szavak jelentésének vizsgálata az olvasmányok
mondataiban, szövegében.

fejlesztéséhez:
Tapasztalatszerző tevékenységek
szervezése a szavak jelentéséről és
mondatbeli szerepéről az olvasott
szövegek felhasználásával.

I.SZINT:
Szavak jelentésének összehasonlítása, felismerése és
megnevezése mondatban, szövegben (pl.: megnevez valamit,
cselekvést, történést, tulajdonságot fejez ki, helyet jelöl,
megmutatja az időt.).
Jelentésbeli hasonlóság/különbség felismerése szócsoportban
(pl. nevek, sorban elfoglalt helyet jelölő szavak,
mennyiségek, megkülönböztető nevek).
Szógyűjtések, szócsoportok alakítása, csoportok kiegészítése
a szójelentéssel összefüggő szempontok szerint (pl.: cselekvő
személye szerint, számosság szerint, a cselekmények ideje
szerint, a tulajdonságok különböző mértéke szerint).
Szavak szótövének keresése. Toldalékos szóalakban a
toldalék felismerése.
Egy szó különféle toldalékos alakjának jelentésváltozásával
kapcsolatos megfigyelések szósorban, mondatban,
szövegben. A toldalékok jelentést változtató szerepének
felismerése a szótő és a toldalékos alak jelentésének
összevetésével.
Nyelvhelyességi gyakorlatok a vizsgált szóalakok helyes
használatával (pl.: gyújt – olt, -ba, -be, -ban, -ben, -kor ragok
alkalmazása)
II.SZINT
Tárgykörös szógyűjtések, analógiás sorok a szójelentéssel
összefüggő kikötések szerint. ( pl. egy cselekvés vagy
történés módját kifejező szavak: hull – lassan,
méltóságteljesen, lebbenve, libegve; cselekvések kifejezése
különféle időben; számosság szerint).
Csoportosítások több szempontra figyelve.
Az igekötők jelentésmódosító szerepének és használatának
megfigyelése mozgások követésével, kommunikációs
helyzetekben, képolvasással, mondatpárokban, szövegben.

A nyelvhasználat sokrétűségének
megfigyelésével a „nyelvi
illemtan” alapozása.
Különféle nyelvhasználati
változatok megfigyelésével és
kipróbálásával a szókincs és a
kifejezésmód gazdagítása.
A nyelvi érzékenység és
igényesség fejlesztése.

A fejlesztés folyamatos
Szóbeli és írásbeli szövegek, szövegváltozatok
értelmezésével különféle közlési stílusok és kifejezésmódok
megfigyelése (pl.: mesélő, magyarázó, beszélgető, hivatalos;
igényes-igénytelen; szívélyes, közömbös, durva; földrajzi
helyhez, időhöz, korhoz kapcsolható másság).
A szereplő személyek beszéd jellemzőinek megfigyelése
olvasmányokban. A beszédváltozatok összehasonlítása. Az
eltérések okainak keresése (pl.: a szereplők életkora,
korkülönbsége, kapcsolata, pozicionális különbözősége,
szituációból vagy jellembeli eltérésekből adódó másságok).
Különféle kifejezésmódok gyakorlása feldolgozott
szövegekhez kapcsolódó dramatikus játékokban.

Nyelvi illemtani gyakorlatok különféle élethelyzetekben.
A társak és a tanuló saját beszédének kritikai megfigyelése,
korrekciója a fenti témákban szerzett tapasztalatok
felhasználásával.
Az olvasás, mint az önálló tanulás
eszköze
Az írott információ megfejtésére
való törekvés megalapozása.
A szövegből megszerzett
információk felhasználásához
feladathelyzetek teremtése.
Ismeretterjesztő és hétköznapi
szövegek (leírások, utasítások,
tájékoztatások, szabályok,
felhívások, hírek, programok)
pontos értelmezésének fejlesztése.
Az olvasott és megértett
információk szerint cselekvő
magatartás (szabálykövetés)
elérése.
Audio-vizuális és informatikai
eszközök használata
adatkereséshez

I.SZINT:
Olvasás útján szerezhető tapasztalatok, élmények feldolgozása (bábok, plakátok, képsorok, képregények, rejtvények készítésével).
Mese folytatása saját szókinccsel.
Gyermeklexikon használatához kapcsolódó játékos feladatok
megoldása.
II.SZINT:
Saját könyv bemutatása.
Beszámolás az olvasottakról.
Könyvillusztrációk készítése, képsorok tervezése az olvasottakról.
Könyvajánlás, könyvcsere társak között.
Szótárak és gyermeklexikonok használatával fogalom meghatározások.
Szöveges feladat készítése a szövegből vett információk felhasználásával.
Új információk gyűjtése a feldolgozott témával kapcsolatban.
Egyszerű, néhány szavas utasítások olvasása konkrét szituációban, pl.: játékszabály, feladatleírás, tájékoztató eligazítás,
figyelmeztetés. Az olvasottak értelmezése cselekvéssel.
III.SZINT:
Rendszeres könyvtárhasználat.
Olvasónapló vezetése.
Vázlat készítése tanítói segítséggel.
Beszámolás az olvasottakról vázlat segítségével.
Könyvkeresés, bibliográfia készítése adott vagy választott
témához.
IV.SZINT:
1. Vázlat készítése az olvasottakról tanítói segítséggel.
2. Az olvasottak reprodukálása saját szókincs alkalmazásával.
3. Rövid, információs szövegek önálló megfogalmazása
szóban.

4. A szerzett információk rendezése, rendszerezése (pl. táblázatba rendezése, felhasználásuk képek diagramok, táb-

lázatok értelmezéséhez).
Feldolgozott témákhoz irodalmi, művészeti, ismeretterjesztő
művekből kiegészítő ismeretek gyűjtése vagy felhasználásukkal résztéma részletes kidolgozása.
A helyi lehetőségek szerint tájékozódás informatikai eszközök használatával.

3. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Fejlesztési feladatok

Belépő tanulási tevékenységek

Az irodalmi művek olvasásával a
befogadói magatartás alapozása. I.SZINT:
Például.: érzelmi hatás, saját
A műélvezet megtapasztalása játék, kaland, képzelet, ritmus,
élmények mozgósítása,
zene segítségével.
véleményalkotásra ösztönzés.
Élménynyújtás gyermekirodalomból, pl.: bábozással, színdaBátorítás vélemények
rab megtekintésével, dramatikus játékkal.
megfogalmazására irodalmi
művek olvasása kapcsán (jó,
II.SZINT:
rossz, szép, csúnya, szomorú,
Irodalmi művek meghallgatása, olvasása utáni benyomások
vidám)
megfogalmazása.
Az erkölcsi fogalmak tapasztalati
Szereplők magatartásának értékelése, következtetés cselekealapozása és élethelyzetek
detből tulajdonságokra, tulajdonságokból cselekedetekre.
ismételt átélésével az erkölcsi
gyakorlat fejlesztése.
Az olvasmányokból kiemelt élethelyzetek megbeszélése, véleményalkotás.
A helyszín, szereplők, cselekvéssor, történések megjelenítése
drámajátékokkal.
III.SZINT:
Egyéni vélemény megfogalmazása eseményekről, a különböző
szereplők nézőpontjából.
Azonosulás vagy elzárkózás indoklása - az olvasmányokból
kiemelt élethelyzetek kapcsán – különböző magatartásformák
esetében.
A művekben felismert esztétikai értékek felismerése rávezető
kérdések segítségével (Például: Mi a véleményed a szereplő
tettéről? Hogyan lehetne egyszerűbben kifejezni a gondolatot?
Mi teszi hangulatossá a leírást? Mely szavak fejezik ki a
vidámságot? stb.
Népi játékok, dramatizált formák olvasása, előadása.
Részvétel dramatikus játékokban, pl.: a mindennapi
élethelyzetek átéléséhez, konfliktushelyzetek megoldásához,
kommunikációs helyzetek gyakorlásához,
Történet mesélése saját élményekről, irodalmi művekről,
olvasmányokból kiemelt élethelyzetekből.

Modulok
Érdeklődés-felkeltése az írott információk iránt, Betűtanulás (Meixner sorrend),
Építkezzünk! (Hang, betű, szótag, szó, mondat) Kapcsolás (szófejlesztéssel, szótagolás
nélkül), Alapfokú szótagolás, Rövid szépirodalmi szövegek feldolgozása, Rövid
hétköznapi szövegek feldolgozása, Állatok, Ünnepek, Technika, A család és én
Taneszközök
Betűtanulás (Meixner-sorrend), Alapfokú szótagolás, Rövid szépirodalmi szövegek, Rövid hétköznapi szövegek, Állatok, A technika csodái, A család és én
Tanítói segédeszközök
„Betűtanítás”, „Az olvasási képesség fejlesztése” című fejezetek a Tanítói kézikönyvben.
Eszközök
•

A hangok különböző helyének felismerésére szolgáló képek

•

A hangok felismerésére szolgáló szókészlet-kártyák.

•

Képek és jelkártyák az olvasás jelrendszerének tanulásához.

•

Képes- és meséskönyvek szövegei.

•

Gyermekirodalmi alkotások.

•

A gyermekek érdeklődése szerint választott szövegek.

•

Gyermeklexikonok, szótárak.

III. Írásbeli szöveg alkotása, íráskép
Az íráskészség kialakítása
Kiemelten fejlesztendő képességek, készségek
•

Tájékozódás síkban, térben.

•

A látási, a hallási kép összekapcsolása a beszédmozgással és az írásmozgással.

•

Lateralizációs képességek.

•

Testtartás, írószertartás.

•

Mozgáskoordináció, lendületes írásmozgás.

•

Az írott jelrendszer eszköz szintű használata különböző írástevékenységekben.

•

Készségszintű, olvasható, rendezett és tetszetős kézírás.

•

A helyesírási készség másolással, tollbamondásra és akaratlagos írással.

1.

A betűírás előkészítése

A fejlesztés területei
A tanulást segítő képességek: figyelem,
emlékezet, gondolkodás, nagymozgások, finommozgások egyéni, differenciált fejlesztése. Az egész test mozgásának átélése.
A mozgás és ritmus kapcsolatának erősítése.
A térbeli tájékozódás és a saját test-érzékelés biztonságának kialakítása.

Belépő tanulási tevékenységek
I. SZINT:
Versek, dalok, mondókák tartalmához és ritmusához illeszkedő mozgások utánzásra épülő követése és gyakorlása.

I. SZINT:
A testséma megtapasztalása a saját testen és a társakon.
(Testföldrajz)
Az irányok megnevezése és felismerése játékos szituációkban,
pl.: helyzetváltoztatások, bábuk
mozgatása a jobb, bal, föl, le, előtte,
mögötte, alatta fogalmak értelmezésére.
II. SZINT:
Páros testrészek irányok szerinti megkülönböztetése.
Játékos mozgások iránykövetésre, tájékozódásra.
Az irányok felismerése tükörkép alapján.
Testrészek megnevezése.

A szem-kéz koordinációjának és az ujjak mozgékonyságának fejlesztése

I. SZINT:
Mondókákkal, versekkel kísért ujjgyakorlatok utánzásra
épülő követése.
Az ujjak elnevezése játékos mondókákon keresztül, a
hozzájuk kapcsolódó utánzott ritmikus ujjmozdulatok
közötti összhangra való törekvés.

A finommotorium és a gondolkodás
kapcsolatának erősítése. Az oldaliság és
a sorrendiség (szerialitás) biztonságának kialakítása. Mindkét kéz mozgékonyságának, egymásra hangolt tevékenységének és a róluk való tudatosságnak fejlesztése.

I. SZINT:
A finommotorikus tevékenységek –
például: fonalazás, kötés, gyöngyfűzés, mozaikkép ragasztás, papírsodrás – folyamatának utánzásra épülő követése és rendszeres gyakorlása.
Sodrások, gömbölyítések, formázások agyagozással az
ujjak és a tenyér érzékelő funkciójának gyakorlására.
Játékos mozgások és ábrázolások az irányok sík- és térbeli megkülönböztetésére, pl.: állj elé..., tegyél fölé...,
rajzolj tőle jobbra..., vedd el a középsőt...
II. SZINT:
Mindkét kéz egyidejű és egymásra hangolt mozgatásának gyakorlása – pl.: párhuzamos mozgások karral és
ujjakkal, rajzolás nagy alakban mindkét kézzel, sodrások, gömbölyítések, morzsolások, pödrések mindkét
kézzel egyszerre.

A formaérzék kialakítása, a formáknak
a mozgás és a belső átélés segítségével
történő tudatosítása.

I. SZINT:

A síkbeli tájékozódás képességének fejlesztése. A figyelem és az összpontosítás erősítése.
Az arányérzék fejlesztése.
Az írásbeli munkák formai elrendezéséhez szükséges síkbeli tájékozódó képesség alapozása.

Az egyenes és a görbe vonalakból álló formák mozgáson keresztül történő átélése és lerajzolása különböző
méretekben.
Irányok gyakorlása mozgással: függőleges, vízszintes,
átlós, tompa- és hegyesszög, csillagforma, négyszögek
és más szabályos oldalú alakzatok.
Alakzatok leképezése mozgással: homorú és domború
görbék, hullámok, körök, ellipszisek, spirálok.
II. SZINT:
A mozgással megjelenített formák felismerése síkban.
A formák vázolása, rajzolása, írása az arányok, a méret
és az elhelyezés megfigyelésével.

2.

Az írás jelrendszerének megtanítása

A fejlesztés területei
Az íráshoz szükséges szokások alapozása: helyes testtartás, az írófelület és
a szem távolsága, a kar támasztása az
írófelületen, a természetes írásmozgáshoz szükséges füzet (lap) tartás ajánlása.

Belépő tanulási tevékenységek
I. SZINT:
A fáradságmentes kézíráshoz szükséges ceruzafogás
és testtartás gyakorlása.

Vázoló mozgás ajánlása.

Vázolások és rajzolások (irányok, egyszerű formák,
alakzatok) zsírkrétával, méhviasszal, festékbe mártott
ujjakkal, postairónnal.

A fáradságmentes íráshoz szükséges
ceruzafogás kialakítása.

II. SZINT:

Alakzatok megjelenítése formai megkötöttségekkel
Tájékozódó képesség fejlesztése az
írófelületen: jobb- és baloldal, lapszé- (sorrend, ismétlődések, méretarányok)
lek, margó, első, utolsó sorok, vonalazás felismerésének biztonsága.
Az írott kis- és nagybetűk (a tanulás
szerinti sorrendhez alkalmazkodó) fel- I. SZINT:
ismerésének gyakorlata a formaemlé- A betűformák utánzás útján történő lejárása. - A forkezet segítségével.
mák átlátása és követése különböző mozgásokon keA betűfelismerés fejlesztése a forma- resztül.
rajzon keresztül történő azonosítással. A betűformák követése nagy test- és végtagmozgásokA rész és egész felismerésének képes- tól a fokozatosan szűkülő, ujjakkal történő kismozgásége a betűforma és a betűt alkotó ele- sokig.
mek megfigyelésével.
A betűforma mozgás útján történő belső átélése.
A vonalvezetés megfigyelése a betűk A betűforma festése, formázása például fonalból, drótból.
kapcsolása esetén.
A szabályos betűformáláshoz szükséges vonalvezetés
Az írásképesség fejlesztése a betűk
folyamatos követése.
kapcsolásával, rövidebb és hosszabb
A különböző betűkapcsolási esetek vázolása, a vonalszavak, majd mondatok írásával.
vezetés irányának megfigyelésével.
II. SZINT:
A bemutatott formák megfigyelése, mozgással való

végigkövetése.
A betűforma megrajzolása rajz-, író- vagy füzetlapon
az adott méretekhez (keretekhez) igazodva.
A betű vázolása, kicsinyítése.
A betű szabályos (írásbeli) megformálása nagy alakban.
A betű írása méretarányos formában, vonalrendszerben.
A betűk kapcsolása (szóírás) méretarányos formában,
vonalrendszerben.
Az íráshasználati módok – másolás,
tollbamondás utáni írás, önálló írás –
alkalmazás szintű kialakítása. A technikai megoldások tudatosítása.

I. SZINT:

Az önálló szövegalkotás és leírás képességének fejlesztése

A másolás lépéseinek alkalmazása tanítói irányítással:
megfigyelés, a forma leképezése, emlékezetbe vésés,
írásmozgás kivitelezése vízszintes felületen, ellenőrzés
összehasonlítással.

Tájékozódó képesség fejlesztése síkban, írófelületen.

Betűk, értelmes szavak, rövid szószerkezetek másolása.

Pontosságra törekvés az írott szöveg
elhelyezésében.

A hibajavítás lehetséges módjainak megismerése.

A hibajavítás szokássá válásának elérése.

A hibák javítása tanítói segítséggel.
II. SZINT:
Másolás önállóan szövegről.
Tollbamondás lépéseinek alkalmazása: szöveg hallás
utáni megértése, értelmezése, helyesírás átgondolása,
írás néma verbalizálással, a leírt szöveg átolvasása.
Önellenőrzés összehasonlítással.
Hibajavítás önállóan.

Igényesség kialakítása az írás formai
jegyeinek pontos betartása területén
(esztétikus íráskép).

I. SZINT:
A betűk helyes megformálásához szükséges hármas
sáv („padlás, földszint, pince”) megfigyelése, alkalmazása.
A szavak betűsorrendjének felidézése és a helyesírás
emlékezetbe vésése az írás előtt.
Rövid szavak, szókapcsolatok írása másolással.
A szóköz megfigyelése, betartása az írás során.
II. SZINT:
Másolás a betűsorrend helyes alkalmazásával betűcsere és betűkihagyás nélkül.
A munka önálló ellenőrzése összehasonlítással.
Hibajavítás segítséggel.
III. SZINT:
A már megismert rövid szavak, értelmes szókapcsolatok felidézése és emlékezetből való leírása.
Írás tollbamondás után.
Írás emlékezetből.

Önállóan megfogalmazott szöveg írása.
Önellenőrzés, javítás.
Az írás eszközként való használatának
elérése, a magabiztos kézírás fejleszté- I. SZINT:
se.
Szavak többszöri leírása a kivitelezés javításával.
Az írásmozgások automatizmusainak Szófejlesztéses írásmozgás- gyakorlatok a Folyamatos
megerősítése (laza csuklómozgás, kéz- vonalvezetés begyakorlására, pl.: él, éle, élet, élete,
életet, életében.
csúsztatás, kézfelemelések).
II. SZINT:
A folyamatos, lendületes írás gyakorlása szavak, szókapcsolatok, leírásával különféle íráshasználati módozatokban.
Szövegírás: rövid szavakból álló mondatok folyamatos
másolása, tollbamondás utáni írása
A gazdaságos és esztétikus szövegelrendezés fejlesztése.

III. SZINT:

Igényesség ébresztése a rendezett írás- A szövegelrendezés és az illusztrációkészítés gyakorlása, pl.: versmásolással, plakátkészítéssel, gyűjtemékép kialakításának érdekében.
nyek elrendezésével, poszter készítésével, magyarázó
táblák, feliratok alkotásával.
Naplóírás, saját élmények rövid leírása.
Fokozatosan bővülő terjedelmű szövegek emlékezetből történő leírása és önálló elrendezése a lapon – lapszélek, betű- és sortávolság megtartásával
Az önellenőrzés eszközszintű használatához szükséges egyéni képességek I. SZINT:
fejlesztése.
Tanítói segítséggel történő hibafelismerés és javítás.
II. SZINT:
Az írásbeli munka befejezését megelőzően a leírt szöveg figyelmes átolvasása, a hibák – még tanítói segítséggel történő – megkeresése és javítása.
III. SZINT:
A hibák önálló felismerése és azok korrigálása.
Az önellenőrzés szokássá válása.
Az írástechnika fejlesztése: lendületesség, ritmus, folyamatosság, praktikus
formálások, egyéni jegyek megjelenésének elfogadása az olvashatóság és
esztétikum követelményein belül.
Az írás tempójának fokozása.

II. SZINT:
Az írás lendületének és ritmusának tudatos gyakorlása
irányított írástempóban a szabályosság és esztétikum
megőrzése mellett. Pl.: szövegrészek többszöri leírása
után a legszebb kiválasztása, az írás véleményezésével
az eredményesség okainak tudatosítása (Hogyan érhetjük el, hogy rövidebb idő alatt, szebben írjunk?)
Szósorok, szófejlesztések, lendületes írása a betűszám
növelésével azonos időegységben.
Azonos szövegmennyiség írása rövidülő időtartamban.

III. SZINT:
A rendezett, tiszta, igényes és jól olvasható
írás folyamatos gyakorlása.
A leírt szöveg gazdaságos és jól áttekinthető elrendezése.
Elsősorban a saját- vagy olvasmányélményen alapuló önálló fogalmazások I. SZINT:
megírásához szükséges írástechnikai Az elbeszélő, leíró formájú néhány mondatból álló
jártasság és biztonság megerősítése.
szöveg önálló leírása.
Az írásbeli szövegalkotás (tartalmi,
terjedelmi, nyelvi és formai szempon- II. SZINT:
tok figyelembevételével történő) meg- Megadott témában rövidebb-hosszabb fogalmazások
alapozása az egyéni képességek figye- önálló alkotása leíró, elbeszélő formában.
lembe vételével.
Beszámolók írása az iskolai napi történetekről, eseméAz áttekinthető, esztétikus írásra és
nyekről.
szövegelrendezésre való törekvés az
önálló írásbeli munkákban.
III. SZINT
Az írás esztétikumának megőrzése.

Leírások állatokról, történelmi jelenetekről, helybeli
Az önálló írásbeli munka pontosságá- tájakról szerzett benyomásokról, utazásokról.
ra, feladatmegértésére és feladattartá- Élményt adó feladatokkal, mozgalmas és játékos gyasára irányuló képességek fejlesztése. korlatokkal a tanulói figyelem és motiváltság megteAz önálló tanulási képesség mélyítése. remtése.

3.
Tapasztalatok
megalapozásához

szerzése

az

anyanyelvről

A fejlesztési területei
A magyar ábécé betűi és azok rendjének
használata
A magánhangzók és a mássalhangzók
különbségének, csoportjainak
felismerése
A magyar helyesírás néhány
szabályának felfedezése és alkalmazása:
a szótagolás és az elválasztás,
a nagy kezdőbetű alkalmazásának
gyakori esetei,
a többes szám jelölése,
a múlt időt kifejező szóalakok írása,
a felszólítást kifejező szóalakok írása,
az igekötős szóalakok írása,
a mit? honnan? hol? hová? merre? meddig? kivel? mivel? Kérdésre válaszoló
toldalékos szóalakok írása, számok,
mennyiségek írása.

az

írás

helyességének

Belépő tanulási tevékenységek
I.SZINT:
Az ábécé betűinek felsorolása. A betűrend szabályának
felfedezése és alkalmazása egyszerű feladatokban (sorba
rendezés, hibás sorrend javítása).
II. SZINT:
A betűrend használata gyakorlati feladatokban
(pl.:könyvek rendezése szerző szerint, cím szerint,
keresés telefonkönyvben, betűrendes
tartalomjegyzékben írásfeladatokhoz).
III. SZINT:
Helyesírási szótár, kézikönyvek használata (pl.:fejszó,
szócikk használata írásos gyűjtő munkához).
A kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásmód, valamint
a j-ly használatának megfigyelése és gyakorlása
folyamatos:
írásgyakorló tréningekkel(pl.: gyűjtések, csoportosí-

tások, betűpótlók, hibakereső feladatok), néhány helyesírási szabályosság felismerésével (pl.: szóvégi-ó,
-ő, -ú, ű és -u, -ü;-ít, -ul,-ül végződés) és alkalmazásával, különböző írástevékenységekben (pl. kommentáló másolás, látó-halló tollbamondás, látó-emlékezetből írás, illetve ezek előkészítés nélküli alkalmazásával, valamint akaratlagos írással) folyamatosan bővülő szókészlet körében.
Tanévenként 20-30 újabb j-ly-os szó helyes leírásának
megtanulása.
(A fejlesztési szinteket fentiek alkalmazására – csoportra
szabottan, a szókincs körének meghatározásával- a
tanító adja meg.)
I.SZINT:
A szabályosság felismerése és alkalmazása szavak,
mondatok, szövegek írásakor másolás, tollbamondásra
írás, emlékezetből írás és akaratlagos írás közben.
Szótő formájában adott szavak beszerkesztése szövegbe.
Hiányzó betűk, toldalékok pótlása.
Hiányos szövegek pótlása helyesen írt szóalak
kiválasztásával szóhalmazból.
Önellenőrzés, hibajavítás a tanító segítségadásával.
II. SZINT:
Hibásan írt szavak felismerése és javítása mondatban,
szövegben.
Kapcsolódó mondatok, rövid szövegek alkotása
megadott szótövek felhasználásával.
A szabály felidézésével a hibás esetek korrekciója.
Hibajavításhoz a helyesírási szótár felhasználása.
III. SZINT:
Példák, analógiás sorok gyűjtése felismert
szabályokhoz, a szavak felhasználása szövegalkotó
feladatokhoz és a gyakorlati élettel összefüggő feladatok
megoldásához (pl.: postai pénzesutalvány, postacsekk,
csomagszállító, űrlapok kitöltése, meghívó, magyarázó
szöveg, képaláírás, lemezborító, termékbemutató)
megfogalmazásához.
Mondatok, szövegek alkotása egy vagy 2-3 kikötéssel
(pl.: legyen benne saját, megkülönböztető név, múlt
időben történjenek az események, többen végezzék
ugyanazt a cselekvést, legyen benne párbeszéd).
Szövegek átírása pl. a szereplők, a helyszín, az idő vagy
a stílus változtatásával.
Az írásbeli munkák önálló ellenőrzése, a felismert hibák
kijavítása.

Modulok
Írástanulás (nagybetűvel kezdő), Írástanulás (álló, helykijelölő), Írástanulás (dőlt
betűs) Funkcionális írás, Írásszokások (tempógyorsítás, másolás, tollbamondás)
Taneszköz
Anyanyelvünkről
Eszközök
•

Írott információban (feliratok, felszólítások, nevek, címek) gazdag környezet.

•

Képes és mesekönyvek.

•

Apró tárgyak, játékok, eszközök a mozgáskoordináció fejlesztéséhez

•

Eszközök a kézműves technikák gyakorlásához, pl.: fonal, agyag, papír

•

Vázoló és íróeszközök.

•

Betűelemek, betűkártyák

•

Táblai bemutatáshoz szükséges eszközök: pl.: kréta, csomagolópapír, fólia

Várható eredmények negyedik osztály végén
A diák köznapi helyzetekben a következő adekvát megnyilatkozásokra képes:
köszönés, megszólítás, kérdés,kérés, társalgás, tájékoztatás.
•

Spontán helyzetben köszön, ismeretlen szituációban megszólít, kér és
tájékoztat.

•

A társalgásban kérdez, kapcsolódik a mások által elmondottakhoz.

•

Bonyolultabb,rímes verseket a hangerõ
szabályozásával, szünettartással elmond.

•

Dramatikus játékokban megfelelõ beléptetéssel, a közönség által jól
hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelõ intonációval mondja szövegét.

szöveg

által

megkívánt

Különbséget tud tenni – a gyakran megfigyelt – közlési stílusok és
kifejezésmódok között. Megért egyszerű metakommunikációs jelzéseket.
Széleskörű tapasztalatai vannak az anyanyelv néhány elemi jellemzőjéről, pl. a
szavak jelentéshordozó szerepéről, toldalékolásáról, a mondat-és a szövegalkotás elemi
szabályairól,a beszélői szándék kifejezésének módjáról, illetve annak megértéséről.
Ismert tartalmú szöveg véletlenszerűen kiválasztott részét folyamatosan és
pontosan felolvassa.
6-10 évesek számára befogadható cca. egy oldalnyi szövegetnéma olvasás útján
megérti és saját olvasata szerint értelmezi azt. A szövegben egyszerű összefüggéseket
felismer, a fontos információkat kiemeli. A szövegből nyert információkat
feladathelyzetben felhasználja.

Az olvasott szövegről felkészülés után képes emlékezetből tömörített összegzést
adni.
Egyszerű szerkezetű és stílusú , legalább egy oldalnyi szöveget, felkészülés után
folyamatosan, a szöveget nem ismerõk számára is jól érthetõen felolvas.
Az olvasottakról véleményt nyilvánít.
Rövid szöveget nyomtatott és folyóírással mások számára jól olvashatóan,
betűkihagyás és betűcsere nélkül ír.
Adott vagy választott témáról egy – másfél oldal terjedelmű, értelmes,
összefüggő szöveget ír.
•

Jelzi a szó- és mondathatárokat

•

A mondatvégi írásjelek közül megfelelően használja a pontot és a kérdőjelet.

•

Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli

•

a magán- és mássalhangzók időtartamát,

•

a tulajdonnevek kezdőbetűjét,

•

a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat,

•

a j hangot.

•

Helyesen írja az igekötős igék gyakori eseteit.

•

Hibátlanul választja el az egyszerű szavakat.

Várható eredmények
a hatodik osztály végén

tanulásban

akadályozott

diákok

fejlődésében

Köznapi helyzetekben adekvát megnyilatkozásokra képes: köszönés, megszólítás, kérés,
kérdés,tájékoztatás.
•

Gyakorló helyzetben, a napszaknak megfelelõen, a köznapi protokollnak
megfelelõen köszön, tegezve és magázva megszólít, kér és tájékoztat elõre
megbeszélt témákban.

•

Rövid verset a ritmus érzékeltetésével elmond.

•

Gyakorló helyzetben elõre meghatározott témában más szereplõt alakítva
megszólít, kér és tájékoztat (szerepet játszik).

•

A társalgásban részt vesz

•

Dramatikus játékban részt vesz

6-10 éveseknek ajánlott könyvekbõl bekezdésnyi szövegetnémán elolvas, a
szöveget lényeges elemeit megérti, a számára fontos elemeket, szereplõket kiemeli.
Egy oldalnyi szövegbõl, a szöveg használatával kiválasztja a szereplõket és a
történéseket.
Rövid szöveget egyszeri elolvasás után hangosan felolvas, olvasása folyamatos,
a szöveget ismerõk számára érthetõ; a hosszabb, nehezebb szavak olvasásával többször
próbálkozhat.

Néhány szavas saját közléseket nyomtatott és folyóírással mások számára
olvashatóan leír.
Tanítói segítséggel helyesen használja a mondatkezdő nagybetűt és a
mondatvégi pontot.
Ismert írott szövegben felismeri a szó és mondathatárokat.
Ismert és gyakorolt szókészlet körében helyesen jelöli a tulajdonnevek
kezdőbetűjét, valamint a magán- és mássalhangzók időtartamát.
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Általános célok és feladatok
Pozitív attitűd kialakítása
A kisiskoláskori idegennyelv-tanulás elsődleges célja az idegen nyelv és annak
tanulása iránti pozitív attitűd kialakítása, azaz az idegen nyelv megszerettetése a
gyerekekkel. Amennyiben már korábban elkezdték és megszerették az idegen nyelv
tanulását, a pedagógus és a nyelvóra feladata a meglévő motiváció és kedvező
hozzáállás megőrzése fenntartása, erősítése.
Fókuszban: a nyelvelsajátítás
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.
Ezért ebben az életkorban a nyelvelsajátítást – a nyelvtanulással szembeállítva – kell
célként és feladatként megnevezni, és az anyanyelv-elsajátítás természetes
folyamatához kell közelíteni. A kisiskolás gyermek jellemző tevékenységei a játék, a
mozgás, az ének, ügyességi, nyelvi és logikai játékok, a mesehallgatás, a mesemondás, a
szerepjátékok stb. Ezért, a gyerekek számára érdekes, önmagában is motiváló,
életkorukhoz illő, tevékenységek nagy választékát kell biztosítanunk, nagy hangsúlyt
fektetve a tantárgyközi integrációra.
A nyelvelsajátítás tanórai megvalósítása
Támaszkodjunk az általános iskola előző szakaszában elsajátított ismeretekre,
készségekre és képességekre ugyanúgy, mint a tanulók otthonról hozott
háttérismereteire Az órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról
kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért hasznos, ha a tananyag az általuk ismert
tartalmakra épül, ami például más tantárgyak anyagának integrálásával érhető el.
Az életkor szerepe a nyelvelsajátításban
A nyelvtanulásnak ebben a szakaszában, az idősebb korosztályra jellemző
látványos nyelvi eredmény nem várható, ugyanakkor rendkívüli fontossággal bír a
későbbi nyelvi és pedagógiai fejlődés szempontjából. A nyelvtanulás kezdeti
szakaszában egyes gyerekeknél előfordulhat egy ún. csendes szakasz, melynek során

eleinte – ameddig készen nem érzik magukat erre – nemigen szólalnak meg. A kezdeti
nyelvtanulási folyamatban a négy nyelvi alapkészség közül a legfontosabbak a hallott
szöveg értésének és a beszédkészségnek a fejlesztése. Ezt a tanórai utasításokkal,
mozgásra épülő játékokkal, cselekedtető feladatokkal érhetjük el. A fokozatos fejlődés
során el kell érnünk, hogy a tanuló merjen idegen nyelven megszólalni.
Sokoldalú személyiségfejlesztés
Kisiskolásokról lévén szó, a tanítás-tanulás középpontjában a holisztikus, az
egész személyiséget harmonikusan fejlesztő megközelítés áll. Olyan tevékenységi
formákat kell választani a nyelvi foglalkozásokon, melyek a tanulók nyelvi készségein
kívül személyiségük más – érzelmi, értelmi, társas, erkölcsi, testi – területeit is fejlesztik
egyidejűleg. Az érzékszervek és az érzelmek minél teljesebb, szélesebb körű bevonása,
a különböző tanulói típusoknak megfelelő tanítási technikák (pl. vizuális, mozgásos)
alkalmazása és variálása biztosítja a tananyag több oldalról való megközelítését, kellő
mélységű rögződését, emlékezetessé téve a tanulási folyamatot minden egyes tanuló
számára. A folyamatos ismétlésnek nagy jelentősége van az ismeretek hosszú távú
memóriába vésődése szempontjából.
Készségfejlesztés
A negyedik évfolyamon elsősorban a szóbeliség: a hallás utáni értés és a
beszédkészség fejlesztése a meghatározó. A nyelvórán a pedagógus már a kezdetektől
törekedjen a célnyelvi óravezetésre. Az önálló beszéd tekintetében a követelmények a
szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Elengedhetetlen a helyes kiejtésre való
törekvés, hiszen ebben az életkorban a gyerekek még nagyon fogékonyak erre. Ezért
nagyon fontos, hogy a tanulók a pedagógustól mindig a helyes kiejtést hallják. (Ezért
hasznos az anyanyelvi beszélőkkel készített hanganyagok használata is!) Amennyiben a
tanulók már korábban elkezdték az idegen nyelvvel való ismerkedést, negyedik
osztályos korukra nagy valószínűséggel már foglalkozhatnak az olvasással és az írással.
Az idegen nyelven történő írás és olvasás bevezetésével – figyelembe véve az adott
tanulócsoport összetételét, képességeit, érdeklődését, motivációját – érdemes várni,
amíg erre a konkrét igény megfogalmazódik.
Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelv tanulása közben, a változatos szaktárgyi tartalmaknak
köszönhetően már most megismerkedhetnek a célnyelv országaival, népeivel,
mindennapjaival, ünnepeivel. Ezeket a frissen szerzett ismereteiket összehasonlítva –
saját nemzeti értékeinkkel, szokásainkkal, ünnepeinkkel – válnak egyre tudatosabbá,
fogékonyabbá a magyar nemzeti kultúra és hagyományok iránt, valamint nyitottabbá és
toleránsabbá más népek, nyelvek, szokások, kultúrák iránt. Ebből a szempontból
kiemelkedő szerep hárul a nyelvórán az autentikus, hagyományos és eredeti anyagok
használatára (versek, gyermekdalok, mondókák, kiszámolók stb.).
Autonóm nyelvtanulóvá válás
A kisiskoláskori nyelvtanulás egyik fő célja a későbbi tudatos nyelvtanulás
megalapozása. Ezért kiemelt célként kezelendő a tanulási készségek, a nyelvtanulási
stratégiák kialakításának megkezdése már ebben a korai szakaszban is. A tanulás

tanulása egyrészt a továbbfejleszthető nyelvtudás megszerzése – mint az élő idegen
nyelv műveltségterület konkrétan megfogalmazott céljának elérése – szempontjából
elengedhetetlen, másrészt, mivel az alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési
terület, megvalósítására különös hangsúlyt kell fordítani.

Témakörök, kapcsolódások
Rövidítések:
Énkép
Hon
Eu
Ek
Körny
IK
T
TLE
Felnőtt

Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat
Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és kommunikációs kultúra
tanulás
Testi és Lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

•

Az én világom: Játékok, színek, számok.

Énkép

•

Én és a családom: Családtagok, családfa, emberek leírása

Énkép

•

Az otthonom: Szobák, bútorok; Az én szobám

•

Kedvenc állataim: Házi kedvenceink; Az állatkereskedésben.; Más földrészek
állatai.; Az állatok leírása
Körny

•

Az iskolám: Osztályterem; A hét napjai.; Órarendem.; Az iskola
Körny + T + Eu + Ek + IK

•

A játszótéren: A parkban.; Kedvenc elfoglaltságom és sportom. Angol/német
gyermekjátékok
TLE

•

Kedvenc évszakom: A naptár: hónapok, évszakok.; Időjárás, öltözködés.; Jeles napok, ünnepek.
Hon

•

Barátaim közel és távol: Bemutatás. Tulajdonságok.; Levélírás, bemutatkozó
levél.; Lakóhelyem bemutatása
T + Énkép

Körny + Eu + Ek

ANGOL NYELV – 4. ÉVFOLYAM
Célok és alapelvek
A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető
célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,
sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást,
főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák
kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.
A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek
megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet
hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a
folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem
várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok
akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen
bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról
kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk
ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával,
szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így
válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára.
A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb,
melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok
teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név,
szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed
(köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai beszédének természetes része a
magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a
tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az
Egyszerű mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni,
míg a gyerekekben felmerül ennek az igénye.
Az idegen nyelv tanítása tehát elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását
szolgálja. Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit. A tankötelezettség
ideje alatt legalább egy idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló
hétköznapi helyzetekben, turisztikai, később munkavállalói, fogyasztói helyzetekben a
nyelvet használni tudja. Egy élő idegen nyelv tanítását a negyedik évfolyamon, azaz
legalább 10 éves korban meg kell kezdeni, s a tankötelezettség egész időtartama alatt
folytatni kell. Magyarországon tehát minden iskolába járó gyereknek legalább hat éven
keresztül egy élő idegen nyelvet kötelező tanulnia.
Ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik, különösen pedig ha az iskola
hagyományai arra köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv tanítását egy vagy
több évvel korábban megkezdeni.

Az idegen nyelv általános követelményrendszerének a kidolgozásánál az Európa
Tanács ajánlásait követtük (Európai Referenciakeret). Az Európai Unió országaiban
ezeket az alapelveket alkalmazzák minden idegen nyelvi tanterv kidolgozásánál.
Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi
sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. A tananyag elrendezése
változhat, módosíthatunk a témák elrendezésén. A tanítási folyamat tervezésénél a
tanulók egyéni szükségleteit és képességeit is vegyük figyelembe. Segítsünk nekik
abban, hogy készségeik a számukra optimális ütemben fejlődjenek.
További tényezők
Gyorsan fejlődő világunkban a gyermekek évről évre egyre több idegen szót
ismernek a valós életből, látják, hallják és értik ezeket (pl. game, computer...). Ez az
iskolától független tény. Az idegen hanglejtés és intonáció sem ismeretlen fülüknek.
Hangképzési bázisuk még igen alkalmas a különböző, a magyarban ismeretlen hangok
pontos képzésére. Itt igen nagy a felelőssége a képzett nyelvtanárnak a mintaadás
területén. A hibásan rögzült kiejtést később igen nehéz korrigálni.
Közelebb áll ez az életkor az anyanyelv elsajátításának természetes szakaszához.
Magyar nyelvük is napról napra gazdagodik új szavakkal, s a felnőttek beszédéből sem
értenek még minden egyes szót. Még nem olyan nehéz elfogadniuk az eltérő írásképet
sem.
A nehezítő körülmények szigorú határt szabnak a további lehetőségeknek is. A
színes nyugati kiadványok gyermeknyelvű, életszerű képregény olvasmányai ilyen
keretek között nem alkalmazhatóak, mivel számonkérhetetlen és ellenőrizhetetlen az
anyag elsajátításának folyamata. Kiscsoportos foglalkozások keretein belül, néhány
fővel lehet eredményeket elérni.
A gyerekek nagyon örülnek az új tudásnak, büszkén használják a tanultakat.
Környezetük sikerélményben részesíti őket megnyilatkozásaikért. Nem kell hát
lebecsülni azt a keveset, amit adni tudunk ezek között a lehetőségek között. Fontos az
is, hogy megszeressék az idegen nyelv tanulását, s előkészüljenek egy nehéz és fárasztó
útra, amit az ő koruk már megkövetel tőlük. Használniuk kell, életük szerves része lesz
az elkövetkezendőkben.
Évről évre érezhetően növekszik a gyermekek kapacitása a nyelvtanulás terén. A
szülői háttér hatalmas segítsége sem elhanyagolható. A mai gyerekek könnyedébben
használják az idegen nyelvet, mint néhány évvel ezelőtt. Szinte tökéletesen képesek a
hangok, szavak kiejtésére. A számítógép világában a nyelvhasználat lassan nemcsak
társadalmi, de hétköznapi cél és eszköz lesz.
Fejlesztési feladatok, követelmények
Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti
magát. Alakuljon ki a tanulóban pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Fejlődjön
együttműködési készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Ismerkedjen
meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.

Témalista (ajánlás)
•

Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.

•

Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatás; a lakószoba bemutatása;
kedvenc állatok; kedvenc játékok.

•

Étkezés: kedvelt és kevésbé kedvelt ételek, italok.

•

Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek.

•

Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei.

•

Tágabb környezetünk: állatok a világ különböző tájain.

•

Szabadidő, szórakozás: kedvenc időtöltés.
Témakör

Óra

A család és az otthon

20

Vásárlás, ételek, ruhadarabok

20

Mindennapi életünk

30

Mesék, ünnepek, játékok

10

Szabadon felhasználható órakeret

31

Összesen:

111 óra

Témakörök bemutatása
A CSALÁD ÉS AZ OTTHON (20 óra)
Cél: A közvetlen családtagok megnevezése, az otthon főbb részei.
Tartalom: A családtagok nevei és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos szerepek, cselekvések kifejezése. A család bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. Családi ünnepek,
ajándékok, szokások megismerése. Néhány szoba, a ház főbb részeinek megismerése.
Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, térbeli viszonyok kifejezése, mennyiségi és minőségi viszonyok.
Szókészlet: 10-12 szó a házról, szobákról, 8-10 ige és a hozzájuk kapcsolódó kifejezések.
A fontosabb családtagok neve, a fontosabb berendezési tárgyak neve, játékok, szabadidős tevékenységek.
Tevékenységformák:

Listening

A tanult szavakat hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi elemeket
tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.

Speaking

Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása. A tanult
mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló mondatalkotás.

Reading

Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése, magyarra
fordítása. Ismert szöveg megközelítően helyes kiejtéssel való, érthető
felolvasása.

Writing

Kis segítséggel néhány mondat leírása, lemásolása.

1A továbbhaladás feltételei:
• Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések
megértése, felismerése. Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása
vagy a cselekvés bemutatása.
•

Beszédkészség: A tanult cselekvések megnevezése folyamatos jelen idejű
alakjukban. Kérdésekkel ezek kitalálása, megnevezése, válaszok adása röviden. A közeli családtagok megnevezése. A testvérek bemutatása. Egyszerű
cselekvések mozgással együtt történő kifejezése. Kedvelt időtöltés megnevezése, kifejezése a tanult alakokkal. (I am reading a book.) A dalok, versek, játékok felhasználásával ezek beszédbe illesztése.

•

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ megtalálása rövid szövegben.

•

Íráskészség: Egyszerű mondatokat alkotása a tanult minták alapján, még lehet
másolással, kikereséssel. Hiányos mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani
elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat megoldásakor.

VÁSÁRLÁS, ÉTELEK, RUHADARABOK (20 óra)
Cél: Ételek, játékok, ruhadarabok vásárlása, kérése.
Tartalom: Gyümölcsök, egyszerű ételek, ruhák, játékok nevének megismerése és egyszerű formában való kérése vásárlásnál. Életszerű helyzetekben való eligazodás, pl. üzletben, étteremben. A ruhadarabok nevének megismerése. Az egyes és többes számú ruhadarabok megkülönböztetése. A birtoklás kifejezésének megismerése.
A megszámolható és nem megszámolható ételek fogalmának bevezetése. Sporteszközök, kisállatok, informatikai tárgyak és más, a gyermekeket a valós életben körbevevő
tárgyak megismerése.
Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés, köszönet. Információkérés, információadás bemutatás, tetszés, nem tetszés, dolgok, személyek megnevezése.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése (my, your,
I’ve got, I haven’t got, Have you got...?) mennyiségi és minőségi viszonyok.
Szókészlet: 10-12 étel, 8-10 sporteszköz, 6-8 kisállat, 10-12 informatikai eszköz neve,
14 ruhadarab, s a nyelvtani elemeket tartalmazó kifejezések, passzív szókincs gyűjtése.
Tevékenységformák:

Listening

A tanult szavakat hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi elemeket tartalmazó
szöveg hallás utáni megértése.

Speaking

Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid választ adása. A tanult
mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló mondatalkotás.

Reading

Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése, magyarra fordítása. Ismert
szöveg megközelítően helyes kiejtéssel való, érthető felolvasása.

Writing

Kis segítséggel néhány mondat leírása, lemásolása.

2A továbbhaladás feltételei:
• Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések
megértése, felismerése. Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása
vagy a cselekvés bemutatása.
•

Beszédkészség: Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása.

•

Egész mondatokban való kérés és eladás játékokon keresztül. Udvarias formák használata. A névelők helyes használata. Egyszerűbb minőségi viszonyok kifejezése. Különböző boltokban vásárolhatnak játékokat, iskolai felszerelési tárgyakat, gyümölcsöket, ételeket, ruhákat, kazettákat, komputert,
egyéb már ismert angol szóval kifejezhető tárgyat.

•

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ megtalálása rövid szövegben.

•

Íráskészség: Egyszerű mondatok alkotása, ahol a tanult nyelvtani elemek már
adottak. Hiányos mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat megoldásakor.

MINDENNAPI ÉLETÜNK (30 óra)
Cél: A napirend megismerése, Egyszerű tevékenységi formák kifejezése, szokásos cselekvések megnevezése, érdeklődés.
Tartalom: Egy szokásos napunk programjai. Az Egyszerű jelen idő nyelvtani elemeinek
bevezetése. Heti elfoglaltságaink, különórák. Az egyes szám harmadik személyű alakok
bevezetése, a tagadás, kérdés formai elemeinek megfigyelése, gyakorlása.
Kommunikációs szándékok: Információkérés, információadás bemutatás, tetszés, nem
tetszés, dolgok, személyek megnevezése. Igenlő vagy nemleges válasz adása.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, időbeli, mennyiségi és minőségi
viszonyok.
Szókészlet: 10-12 ige, 8-10 kapcsolódó tárgy, 6-8 program, a hét napjai, s a nyelvtani
elemeket tartalmazó kifejezések, passzív szókincs gyűjtése.

3Tevékenységformák:
Listening

Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése. A
tanult szavakat hallás utáni felismerése.

Speaking

Egyszerű kérdés feltevése és arra választ adása. A tanult mintamondatok
felhasználása önálló mondatalkotásra.

Reading

Ismert szöveg érthető felolvasása Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg
megértése, magyarra fordítása.

Writing

Néhány mondat leírása, lemásolása alkotása segítség igénybe vételével.
Minták használata.

A továbbhaladás feltételei:
•

Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések
megértése, felismerése. Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása
vagy a cselekvés bemutatása.

•

Beszédkészség: Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása.

•

Egész mondatokban való kérés és eladás játékokon keresztül. Udvarias formák használata. A névelők helyes használata. Egyszerűbb minőségi viszonyok kifejezése. Különböző boltokban vásárolhatnak játékokat, iskolai felszerelési tárgyakat, gyümölcsöket, ételeket, ruhákat, kazettákat, computert,
egyéb, már ismert angol szóval kifejezhető tárgyat.

•

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ megtalálása rövid szövegben.

•

Íráskészség: Egyszerű mondatok alkotása, ahol a tanult nyelvtani elemek már
adottak. Hiányos mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat megoldásakor.

MESÉK, ÜNNEPEK, JÁTÉKOK (10 óra)
Cél: Ismert gyermekirodalmi mese megismerése, előadása. Más ország szokásainak,
kultúrájának nevezetességeinek megismerése.
Tartalom: A mese életszerű mondataival folyamatos, összefüggő szöveg reprodukálása.
Az ezekben szereplő kifejezések, nyelvi elemek megismerése, használata. A mesék eljátszása szereposztással, összehangolt csoportmunkával. Információ megértése, gyűjtése
Egyszerű szövegeken keresztül.
Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, köszönet,
tetszés, nem tetszés, dolgok és személyek megnevezése, információkérés, információadás.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése birtoklás kifejezése (His name is
Gingerbreadman.) Térbeli, időbeli, mennyiségi, minőségi viszonyok.
Szókészlet: 6-8 ige, 8-10 kapcsolódó tárgy, s a nyelvtani elemeket tartalmazó kifejezések, passzív szókincs gyűjtése.

Tevékenységformák:
Listening

Ismert nyelvi elemeket tartalmazó mese szöveg hallás utáni megértése. A tanult
szavak hallás utáni felismerése.

Speaking

A tanult mintamondatok felhasználása igazi előadás bemutatására.

Reading

Ismert szöveg érthető felolvasása. Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg
megértése.

Writing

Néhány lényeges szó leírása. Minták használata.

Várható eredmények:
•

Hallott szöveg értése: A tanár felolvasása után a mese megismerése, előkészítés után a lényeges elemek megértése. A társasjáték utasításainak és a közvetlen beszéd ismert fordulatainak megértése és ezekre reagálás.

•

Beszédkészség: Az ismert mese előadása, melyben sok eddig tanult nyelvtani
elem és téma is előfordul. A mesélő szerepét az osztály kórusban ismételheti,
így mindenki megtanulhatja a mese teljes szövegét.

•

A társasjáték utasításainak, összekötő szövegeinek használata.

•

Olvasott szöveg értése: A mesében előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti az olvasást, tanulást. A képek és a hozzájuk tartozó szavak, rövid
szövegek egyeztetése.

•

Íráskészség: A mese több kellékének rajza és megnevezése is színesíti az előadást. Képes ismertető készítése az ünnepi szokások bemutatására. Rövid
Egyszerű szöveggel kiegészítés. További képek, képeslapok gyűjtése, melyekkel egyre többet megismerhetnek a gyerekek a minket körülvevő világból.

Témakörök, tartalmak
a) Kommunikációs szándékok, a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs
szándékok:
•

köszönés, elköszönés,

•

bemutatkozás,

•

köszönet és arra reagálás.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
•

tetszés

•

nem tetszés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
•

dolgok, személyek megnevezése,

•

információkérés, információadás,

•

igenlő vagy nemleges válasz.

b) Fogalomkörök

•

cselekvés, történés, létezés kifejezése,

•

birtoklás kifejezése,

•

térbeli viszonyok,

•

időbeli viszonyok,

•

mennyiségi viszonyok,

•

minőségi viszonyok.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló megért
• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;
•

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.

Beszédkészség
A tanuló
• egy szóval vagy hiányos, Egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,
•

ismert dolgokat megnevez,

•

néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.

Olvasott szöveg értése
A tanuló
• felismeri a tanult szavak írott alakját,
•

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot
megért;

•

ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt
megtalál.

Íráskészség
A tanuló
• helyesen lemásol ismert szavakat.
Tartalom
a.) Kommunikációs szándékok, a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs
szándékok

Fogalomkörök

Kezdeményezés

Válasz

Köszönés, üdvözlés

Good morning.
Hello Tom.
Hi!
Hello, how are you?

Good morning.
Hello Mary.
Hi!
I’m fine, thanks. And you?
Very well; thank you.
I’m tired/hungry/sad…
I’m not very well.

Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye.
Have a nice day!

Goodbye.
Bye!
The same to you!

My name is …
I’m …
Nice to meet you.
How do you do?

Hello.
Hi!
I’m …
Nice to meet you.
How do you do?

Thank you very much.
That’s very kind of you.

No problem.
You’re welcome.

Bemutatkozás

Köszönet

Személyes beállítódás és vélemény kifejeződésére szolgáló kommunikációs szándékok
Fogalomkörök
Tetszés, nem tetszés

Kezdeményezés
Do you like it?
What do you prefer …?

Válasz
I like it.
I love it.
I don’t like it.
I hate it.
Yes, I do.
No, I don’t.
I prefer … to ….

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Fogalomkörök

Kezdeményezés

Válasz

Dolgok, személyek
megnevezése

What is it?
What’s this called?
What is ’szék’called in
English?

It’ s…
It’s called …
It’s called ’chair’.

Információkérés,
információadás

Where is he?

He is in the classroom.

What is she doing?
What are you wearing?

She is sleeping.
I’m wearing jeans.

Igenlő vagy nemleges válasz

I don’t know.
Where is it?
I have no idea.
Do you know Michel Jakson?
Yes, I do.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Fogalomkörök
Jelenidejűség

Nyelvi kifejezések

Present forms of the verb
BE

I’m a boy. Are
you… ?

Imperatives

Sit down

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Possessive adjectives

My book…

Present forms of have got

I’ve got a cat.
Have you got…?

Irányok,
helymeghatározás

Where? here, there,
left, in, or, under

Időbeli viszonyok
Mennyiségi
viszonyok

What time is it?
It’s 9 o’clock.
Singular/plural forms

How many…?

Cardinal numbers

1-20 (20-100)

Minőségi viszonyok Időpont

It’s big, small.
What colour is it?
It’s red, blue,…

Ajánlás oktatási programcsomagra
Az eddig említett szempontokat figyelembe véve a Nemzeti Tankönyvkiadó
(TEAM), illetve az Oxford Kiadó (Chatterbox, Project English) gondozásában
megjelent angol tankönyvsorozat lehetőséget biztosít a nyelv eredményes oktatására. A
tankönyvek munkáltató könyvek, tehát a munkafüzet szerepét is betöltik. Mivel nem az
írásbeliség áll előtérben még, ezért a kis óraszámra tekintettel a feladatok száma az
alapszintnek megfelelő. A könyvek végén található gyűjtemény további hasznos
anyagot biztosít a nevelőknek és a tanulóknak egyaránt. Ezekben játékok, mesék,
ünnepek, szótárak, fonetikus jelek, további hasznos információt közlő feladatok
szerepelnek.
A nyelvtanárok munkáját segíti a tanári kézikönyv, mely mindegyik
tankönyvhöz megjelent. Nemcsak a tanítandó anyag magyarázatát, de módszertani
útmutatást is ad, s további ötletek, gyakoroltatási módok sorakoznak minden oldalhoz.
A tankönyvek anyagát segítő hanganyag lehetőséget ad a kiejtés pontos tanítására,
tanulására, az otthoni gyakorlásra. A dalok és versek színesítik a tanórát, s
megkönnyítik azoknak a tanároknak a munkáját, akik nem énekelnek túl nagy örömmel.

NÉMET NYELV – 4. ÉVFOLYAM
Bevezető
A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi:
egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat,
másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek
fejlesztésével.
Alapkövetelmények
Beszédértés
•

A tanulók értsenek meg a tanult témakörökhöz kapcsolódó egyszerű mondatokat.

•

Tudják követni a célnyelven elhangzó tanórai utasításokat.

•

Értsenek meg és tudjanak megválaszolni egyszerű beszédhelyzetekben (ismerkedés, adatközlés) feltett kérdéseket.

Beszédkészség
•

Legyenek képesek egyszerű információkat kérni és adni (pl. családról, iskolaszerekről, játékokról).

•

Tanuljanak meg rövid szövegrészeket (mondókákat, verseket, párbeszédeket)
memoriterként, legyenek képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó képek
leírására.

•

Ismerjenek néhány dalt németül.

Olvasásértési készség
•

A tanulók ismerjenek fel ismert szavakat új szövegben.

•

Tudjanak tanult szöveget helyesen értelmezve felolvasni.

•

Alakuljon ki a néma olvasás és szövegértés készsége egy-egy rövidebb szöveg kapcsán.

Írásbeli készség
•

A tanulók tudjanak rövid szövegeket hibátlanul lemásolni.

•

Tudják megoldani a tankönyvben, munkafüzetben kijelölt feladatokat.

Célok és feladatok
1. A tanuló figyelmének ráirányítása egy eddig számára ismeretlen kultúrára és a motiváció felkeltése az idegen kultúra, világ iránt.
•

köszönés és köszönés elfogadása német nyelven

•

udvariassági formák ismerése

•

vers, mondóka, gyermekdal elmondása

2. A bennünket körülvevő világ néhány sajátossága: számok, színek.
Iskolán kívüli, mindennapos tevékenységgel kapcsolatos szavak, cselekvések kifejezése.
Iskolában tanult tárgyak és taneszközök nevei, leggyakoribb cselekvések.
•

számok ismerete 1-100-ig

•

színek felismerése

•

átélt élmények kifejezése, hasonlókra való rákérdezése

•

2-3 mondatpáros dialógus az iskoláról, tantárgyakról vagy iskolai óráról.

•

órarend összeállítása

•

kedvenc órák, tantárgyak, azok rövid bemutatása (2-4 mondat)

•

kérdések feltevése

3. Családtagok elnevezése.
Lakás, otthon tárgyai.
•

szavak azonosítása rámutatással, rákérdezéssel

•

alapvető otthoni cselekvések kifejezése, ill. rákérdezés különböző cselekvésekre.

•

család tagjainak bemutatása

•

lakás helyiségei és berendezési tárgyai

4. A különböző körülmények, földrajzi adottságok között élő gyerekek környezetének
közelebbi megismerése.
•

alapfokú ismeret szerzése a célnyelvi országok sajátosságairól, földrajzi, történelmi, építészeti nevezetességeiről az életkornak megfelelő szinten.

•

anyaggyűjtés a célországokról

5. A körülöttünk lévő világ közvetlen érzékelése, és annak kifejezése, néhány alapvető
természeti jelenség, folyamat németül történő megismerése.
•

évszakok, hónapok, napok megnevezése

•

idő, időjárás, cselekvések, tulajdonságok összekapcsolása ( pl. tavasz, meleg,
virágszedés )

•

párbeszédek, monológok egy- egy évszakról (2-5 mondat )

•

információadás: dátum, idő

Témakörök
Témakör

Óra

Szóbeli bevezető szakasz

20

Iskola és szabadidő

30

Család és lakás

20

Témakör

Óra

Nép- és országismeret

10

Idő, évszakok, időjárás

10

Összesen:

111 óra

Időbeli megoszlás
Feladat

Óra

Anyag feldolgozása

90

Kiegészítő anyag

5

Ismétlés, rendszerezés

10

Dolgozatírás, javítás

6

Összesen:

111 óra

Értékelés
A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel
írásban a tanév során folyamatosan.
Alaptankönyvek
Das neue Deutschmobil 1
tankönyv, munkafüzet, kazetta
Tanácsok az anyag feldolgozásához és értékeléséhez
Ennek az életkornak az idegen nyelven való tanítását egészen másképp kell
megközelíteni. Más célok, más módszerek, más típusú óravezetés és más nevelői
hozzáállás szükséges.
A gyermekek agya sok információt képes befogadni. De van kulcsa ennek az
elraktározásához. Ez a játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötődik az
információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, csodás siker lesz az eredmény. A gyerekek
akarnak angolul tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a dalok zenéje, a
mesék eljátszhatósága izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad meg
emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolódik. Ez az izgalmas,
érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat. Ez a katalizátor. Az
így tanult szavak jól rögzülnek, könnyen felidézhetőek. Ezekhez lehet a későbbiekben
további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, száraz mondatokat tanítunk, a
gyerekek igyekezete, erőlködése ellenére sem jutunk eredményre. Sikerül a tanár után
elismételniük, fejből is elmondaniuk, de igen hamar el is felejtik. Ne a hagyományos
nyelvoktatást kezdjük el koraibb életkorra kiterjeszteni. Ne a nyelvtani szabályok
oktatása legyen a cél. Adjunk mintákat játékokon, rövid párbeszédeken, dalokon,
verseken keresztül. A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat. Lomb Kató,
a több nyelven beszélő szinkrontolmács hívta fel a figyelmet a mintamondatok
szerepére. Adott nyelvtani szerkezetű, állandó szókapcsolatok ezek, melyek egy-egy

része cserélhető. Így többféle helyzetben is alkalmazhatók, önálló gondolatok
kifejezésére is alkalmasak lesznek.
Adjunk mintákat. A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat. Így a
helyes mód vésődik be. Javítsunk. Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól,
hogy ez maradjon a fülükben. Ha megszokják a gyerekek, hogy a tanár folyamatos
háttér hibajavítással mondja a helyes alakokat, nem zavarja meg őket a játékban, a
jelenet előadásában.
Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és
passzív szókincsük is gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén
jön nyelvükre sok életszerű, sokat használt kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek,
szívesen és könnyen tanulják a dalokat. Tanításukkor segítségünkre lehet a fülbemászó
dallam, az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könnyen felismerhető szavak, az
ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, miről szól a
dal. Ne értelmetlenül vésődjön be a szövege. Használjuk fel a megismert szöveget egyegy cselekvés kifejezésére.
A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár
nem felhasználni az idegen nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés
nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő,
eredeti nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból állnak. Ezek a mondatok az
élőbeszédben is felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák el a
gyerekek. Előadhatók műsoros rendezvényeken is, amik nemcsak sikerélményt adnak,
de magabiztosságot is az idegen nyelv használatában.
Az olvasás megtanulása előtti szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek
szavakat, mondatokat képesek az írott szöveg után elmondani. Az előzőleg hallás után
megismert és megtanult szöveget könnyen idézik fel a jól megfigyelt sorokról. Szívesen
próbálkoznak, lelkesen utánozzák az igazi olvasást. Mondjuk el, hogy az angolok
másképp írják le a szavakat, mint ahogy halljuk. Mindig a fülükre hallgassanak, s ne
akarják betű szerint kiolvasni azokat. Ha mégis nekiállnának kibetűzni, halkan mondjuk
ki segítségül a helyes hangalakot. Ismételtessük el ezt, miközben szemükkel kövessék a
leírt alakot is. Az álolvasásnak sok hasznát vehetjük a szövegek felismerésénél,
felidézésénél. Gyakorolhatnak leírt feladatokat, bátorítja őket a szöveg felmondásában, s
a későbbi olvasást is hamarabb elsajátítják.
Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni
tanítunk. Saját gondolatok kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A
kisgyermekek világa a játék, ezen keresztül ismerik meg a nagyvilágot is.
Hogyan értékeljünk, ellenőrizzünk?
A NAT szerint fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a
helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. Mivel az élő
idegennyelvek
tantervfelépítése
eltér
a
többi
műveltségi
terület
követelményrendszerétől, a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális
teljesítményt nem lehet táblázatban egymás mellé rendelni.
Bármilyen módot is választunk az értékelésre, adjunk sok dicséretet a jó
szereplésekért. Elmarasztalás helyett új lehetőséget a próbára. Ebben az életkorban még
a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a gyerekek a
beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló

feladatok megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket. Ha, bár segítséggel, de
megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérettel, szóval, piros ponttal, jó jeggyel.
Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább
keveset, de azt alaposan. A szavakat kérdezzük szóban. Írásban még adjunk lehetőséget
a helyes szókép megkeresésére. A megértés ellenőrzésére jó módszer a rajzolás,
összekötés, bekarikázás, kiválasztás. Az egységek végén és a függelék részben is
található több feladatsor.
Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni
képességeiket is. Az osztályok között is nagy lehet a különbség, ezért
követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak, de túl keveset se kérjünk számon, hiszen
ezzel nem támogatjuk fejlődésüket.
Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak,
de biztos alapozásra szükség van!

MATEMATIKA
1-4. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

1.
heti

évi

2.
heti

évi

3.
heti

évi

4
heti évi

Matematika

5

185

5

185

5

185

5

Összesen

185 740

Bevezető
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon
képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló
ismeretszerzésre. Kiemelt fontosságú a tantárgy tanításának keretén belül a
kulcskompetenciák fejlesztése, hiszen pedagógiai programunk előtérbe helyezi a
logikus gondolkodás kialakítását és a helyes tanulási szokások kiépítését, melyek az
életen át tartó tanulás alappillérei.
HEFOP: A kompetencia-központú matematikaoktatás célja azon készségek és
képességek fejlesztése, kialakítása, amelyek alkalmazásképes tudást adva segítik az
életben való eligazodást.

Célok és feladatok
A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív
megismerés. Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán
megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek
megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett
tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására.
A matematikai tanulás az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelésioktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van.
Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a
kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembevételével történik.
A fejlesztés fontosabb területei: összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
képessége; megfigyelőképesség; emlékezet; válogató, osztályozó és rendszerező
képesség; lényegkiemelő képesség; összefüggések felismerése, oksági kapcsolatok
feltárása, problémamegoldási képesség; alkotó gondolkodás; kreativitás; analógiák
felismerése; algoritmikus gondolkodás; logikai gondolkodás; tapasztalatok kifejezése
különböző módokon.
A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a
problémamentes továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a

matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti
elő.
Ezért kiemelten kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő
iskolaszakasz anyaga épül:
•

a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal a tízezres számkörben

•

biztonságos eligazodás a tízes számrendszerben

•

biztonságos szám- és műveletfogalom

•

geometriai szemlélet

•

függvények, sorozatok vizsgálatának segítségével problémamegoldás, problémalátás

•

valószínűségi szemlélet megalapozása

Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés
történjen, tehát a tanulók tempójának megfelelően haladjunk. Az alaposságra helyezzük
a hangsúlyt!
A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt kognitív képességek
fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására,
másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a
megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének
fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz.
A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő
szakasz alapvető feladatának tekintjük.
HEFOP
A fejlesztés matematikai területei:
•

számolás, számlálás, számítás

•

mennyiségi következtetés, becslés, mérés, valószínűségi szemlélet

•

szöveges feladatok, metakogníció

•

rendszerezés, kombinatív gondolkodás

•

induktív-deduktív következtetések

Az kezdő szakasz a cselekvő, személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik. A gyerekek
megtanulnak helyzeteket, képeket, történéseket megfigyelni, rekonstruálni, eljátszani,
lerajzolni, leírni. Ez az alapja a későbbi gondolati problémamegoldásnak.
Ehhez szükséges eszközök:
•

a saját teste

•

természetes környezetének tárgyai

•

határozott céllal készített eszközök

A tanítói módszerek olyan megoldásokat adnak, melyek lehetővé teszik, hogy a
tanulókat bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatba. Erős hangsúlyt kap a
tevékenységközpontú módszertan. Dominálja a folyamatot a játék és az

eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási
technikák alkalmazása. A jó munkalégkör feltétele a tévedés és a vita szabadságának
biztosítása. A módszereket és az eszközöket a konkrét személyekre választjuk ki.
Jellemző módszerek és munkaformák:
•

felfedezés

•

játék

•

tevékenykedtetés

•

megbeszélés

•

pár-és csoportmunka

Fejlesztési követelmények
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása, a matematikai szemlélet fejlesztése
•

Legyen biztos számfogalma a tízezres számkörben.

•

Legyen biztos műveletfogalma a 4 alapművelet körében.

•

Legyen képes összefüggések belátására és azok pontos megfogalmazására.

•

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban

•

Legyen képes matematikai összefüggések pontos megfogalmazására.

•

Értse a szóbeli, majd az olvasott utasításokat.

•

Legyen képes szövegösszefüggések értelmezésére, adatok kiválasztására szövegből.

•

Tudjon próbálgatással feladatot megoldani

•

Az elsajátított módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása

•

Legyen képes tapasztalatait megfogalmazni, s tapasztalatait más összefüggésekben alkalmazni.

•

Tudja állítások igaz vagy hamis voltának eldöntését.

•

Legyen képes adott vagy választott szempont szerint csoportosítani, osztályozni, sorba rendezni.

•

Elvárt a matematikai problémák megoldása konkrét tevékenységen való értelmezéssel, megoldáskereséssel.

•

A helyes tanulási szokások fejlesztése

•

Alapszinten használja a szaknyelv pontos használatát.

•

A megértett és megtanult fogalmakat, eljárásokat eszközként használja, készítsen megoldási terveket.

•

Számításai előtt készítsen becslést, utána pedig ellenőrizze számításait.

Értékelés
A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel
írásban a tanév során folyamatosan. Első év végén szöveges értékelést kapnak a
gyerekek, mely kiterjed az egyes részterületek, megjelölt fejlesztési területek részletes
értékelésére.
A 2-4. évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után. A
tanév során a szóbeli feleletek, írásbeli feleletek, dolgozatok, felmérések értékelése
osztályzattal történik. Osztályzat a tanév végén a továbbhaladás feltételeinek
figyelembevételével.
HEFOP
A „bemenetvezérlésű építkezés” a kezdő szakaszban a pedagógus számára jelöl
ki feladatokat, kisebb hangsúlyt kapnak a gyerekekkel szemben támasztott elvárások. A
követelmény elsősorban a haladás irányát kívánja jelölni és a fejlesztés várható
eredményeit fogalmazza meg.
A kezdő szakasz végére körvonalazódik az elérendő minimális szint. A
gyermekek fejlődéséről, pillanatnyi helyzetéről, elért eredményeiről, időről-időre
pontos, szöveggel megfogalmazott leírást adunk a szülők felé.
Az 1-3. osztályban félévkor és év végén árnyalt szöveges értékelést adunk.
Negyedik évfolyamon félévkor szöveges és – tájékoztató jelleggel – számokban is
kifejezett minősítés, év végén pedig osztályzás ad képet a gyermekek aktuális
képességeiről.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Matematika 1., Műszaki Kiadó, Budapest, 1999.
Matematika 2., Műszaki Kiadó, Budapest,2001.
Matematika 3, Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
Matematika 4., Műszaki Kiadó, Budapest,2002.
Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló 1., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló 2.., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló 3., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló 4., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
GALAXIS, fejlesztő játék, Mozaik Kiadó, Budapest
Fábosné Zách Enikő: Te is szeretsz tanítani?, kézikönyv a matematika tanításához, Calibra Kiadó, Budapest, 1977.
HEFOP
Feladatlapok

Számírás
Szintmérő feladatlapok
Feladatkártyák
Koncepciók és programtervek, Sulinova
Taneszközlista
Tanári
•

Számkártyák

•

Applikációs képek

•

Táblai számegyenes

•

Táblai vonalzók, körző

•

Térbeli és síkbeli alakzatok modelljei

•

Mérőeszközök

Tanulói:
•

tankönyv, munkatankönyv, munkafüzet

•

négyzetrácsos füzet

•

számolópálcika, számolókorong

•

6 színű ceruzakészlet

•

grafit ceruza

•

színesrúd készlet

•

logikai készlet

•

vonalzók, körző

HEFOP
Tanulói:
•

Számos, a programhoz készült speciális játékok, eszközök

•

Pöttyös-, autós-, virágos kártyák

•

Játéktáblák

•

Gépsablonok

•

Szám- és jelkártyák

•

Lénárt-gömb

Tanári:
•

Jelkártya-készlet a logikai lapok tulajdonságaihoz

•

Gépsablon-készlet, logikai készlet

•

Mindennapi használati tárgyak

•

Pénzérme-készlet, LEGO elemek

•

Számkártyák

•

Interaktív tábla

•

Lénárt-gömb

•

Laptop

MATEMATIKA – 1. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Számtan, algebra

135 óra

Sorozatok, függvények

10 óra

Geometria, mérés

35 óra

Valószínűség, statisztika

5 óra

HEFOP
Témakörök:

Javasolt óraszám

Modulszám

1.

Tulajdonságok, relációk, állítások 8-10 + folyamatos

1. 19.

2.

A számfogalom előkészítése

12-16 óra

2. 3. 4.

3.

Halmazok számossága,
mennyiségek mérőszáma

8 óra

5. 6.

4.

Ismerkedés a számokkal
közelebbről

32 óra

7.-12. 16. 17. 20.

5.

Az összeadás és kivonás
értelmezései

24 óra

13.-15. 21.-23.

6.

Számok 10-től 20-ig

16 óra

24.

7.

Geometriai tapasztalatszerzés

10 óra

18.

8.

Számok tulajdonságai,
számkapcsolatok

5 óra

17. 25.

9.

Számolási eljárások

36 óra

26.

A témakörök között átfedések vannak, az óraszámok összege tehát többnek adódik,
mint az éves összóraszám.
A továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, az első két évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
Követelmények
•

Számfogalom a 20-as számkörben: biztos számlálás, mérés.

•

Számok írása, olvasása.

•

Páros és páratlan számok felismerése.

•

Számok bontott alakjainak ismerete.

•

Számok szomszédainak ismerete.

•

Hozzátevés, elvétel tevékenységgel.

•

Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás
segítségével, lejegyzés számokkal.

•

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel, lejegyzése számokkal, műveleti jelekkel.

•

Egyszerű sorozat képzése kirakással, rajzzal.

•

Növekvő és csökkenő sorozatok felismerése, képzése adott szabály alapján.

•

Relációs szókincs biztos alkalmazása.

•

Mértékegységek használata: m, kg, l, hét, nap, óra.

•

Számfogalom a húszas számkörben

•

Megfigyelőképesség fejlesztése, szám- és műveletfogalom alakítása 20-as
számkörben.

Belépő tevékenységek
Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása.
Tárgyak meg és leszámlálása egyesével, kettesével.
Számlálás növekvő és csökkenő rendben.
Számok jelének tanulása.
Számok bontott alakjai.
Páros és páratlan számok.
A számok összeg és különbség alakjainak előállítása kirakással, rajzzal.
Számok kapcsolatai: számszomszédok, nagyságrend, viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése a számegyenesen.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
A számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel. Szóbeli számolási eljárások készségszintű alkalmazása 20-as számkörben.
Belépő tevékenységek
A hozzáadás, elvétel értelmezése tevékenységgel, rajzzal és szöveges feladattal.
Az összeadás tagjainak felcserélhetősége.
Halmazok egyesítése.
Számok bontása két szám összegére.
Hiányos műveletek hiányzó számának pótlása.
Képről művelet megfogalmazása.

Relációk megfogalmazása.
Összefüggések, kapcsolatok
Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása.
Belépő tevékenységek
Tevékenységről, képről szöveges feladat alkotása.
Szöveges feladat megjelenítése tárgyi tevékenységgel, rajzzal.
Műveletek értelmezése szöveg alapján.
Sorozatok, függvények
Periodikusság, változás, növekedés, csökkenés felismerése, értelmezése, kifejezése számokkal. Több szabály keresése megadott elemű sorozatokhoz.
Belépő tevékenységek
Tárgysorozatok képzése.
Sorozatok folytatása megadott, választott, felismert szabály alapján.
Számsorozat képzés növekvő, csökkenő sorrendben.
Felismert szabályok követése.
Egyszerű függvénykapcsolatok összekeresése, párosítása.
Számok, mennyiségek közötti összefüggések jelölése nyíllal.
Geometria, mérés
A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével.
Testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, azonosítása. A becslés és
mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján.
Belépő tevékenységek
Testek építése modell alapján.
Síkidomok előállítása tevékenységgel.
Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel.
Tájékozódás, helymeghatározás, irányok.
Geometriai tulajdonságok felismerése, viszonyítások, összehasonlítások.
Összemérések a gyakorlatban.
Mérőeszközök megismerése.
Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel.
Mérési tapasztalatok megfogalmazása.

Valószínűség, statisztika
A megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése valószínűségi játékokkal.
Belépő tevékenységek
Események, ismétlődések játékos tevékenységek során.
„Biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése találgatással, próbálgatással.
Adatok gyűjtése, sejtések megfogalmazása.
HEFOP
Tulajdonságok, relációk, állítások
•

Tulajdonságok, viszonyok tudatosítása

•

Emlékezet fejlesztése

•

Rendszerezés, kombinativitás

•

Induktív-deduktív lépések

Belépő tevékenységek:
megfigyelt helyzet, kép olvasása
játékok a megfigyelőképesség fejlesztésére
adott tulajdonságú tárgyak kiválogatása, szétválogatása, sorbarendezése saját ill. adott
szempont szerint
tájékozódás nagymozgással a környezetében
Tanítási eljárások:
közös, páros és egyéni tevékenykedtetés
játékok
beszélgetések
egyéni rajzkészítés
Értékelés:
Egyéni megerősítés
Követelmények:
•

A közös munkában való részvétel

•

A számfogalom előkészítése

•

Számlálás

•

Mennyiségi összehasonlítás

•

Becslés, mérés

•

Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás

•

Rendszerezés, kombinativitás

•

Induktív-deduktív lépések

Belépő tevékenységek:
mennyiségek átélése mozgással
több, kevesebb érzékelése érzékszervekkel, ellenőrzés párosítással
összemérések ( közvetítéssel is)
relációs jelek megismerése, a jelkártyák elhelyezése, leolvasása
Tanítási eljárások:
egyéni-páros, közös tevékenykedtetés
tanulási eszközök megismerése
szabad és irányított játékok, tevékenységek
megbeszélés
Értékelés:
Egyéni megfigyelés, szóbeli megerősítés, a hibajavítás segítése
Követelmények:
•

Legyen képes a hosszúság, tömeg, űrtartalom és darabszám szerinti érzékszervi összehasonlítására nagyobb eltérések esetén.

•

Ezt megmutatással esetleg szóban is ki tudja fejezni.

•

Össze tudjon mérni mennyiségeket.

•

Össze tudjon hasonlítani összegeket párosítás segítségével.

Halmazok számossága, mennyiségek mérőszáma
Belépő tevékenységek:
Tárgyak, mozdulatok, hangok meg-és leszámlálása
Egységgel és mérőszámmal megadott hosszúságú színes rúd keresése
Bontott alakú számoknak megfelelő helyzetek előállítása
Számok, szőnyegezések leolvasása
Egyszerű szabályjátékok tárgyakkal

Egyszerű grafikon építése
Számok jelének olvasása 0-10-ig, a + 1, 2, 3, 4 írása nagy méretben
Válogatás az ugyanannyi reláció szerint, számok nevének-jelének összekapcsolása
Kis számok felfogása számlálás nélkül
Meg-és kiszámlálás
Tanítási eljárások:
•

közös, páros egyéni tevékenykedtetés

•

beszélgetés

•

játék

Értékelés:
Az egyéni munka és a közös munkában való részvétel figyelemmel kísérése, a teljesítmények megerősítése.
Követelmények:
•

A több, kevesebb, ugyanannyit tudja megállapítani 20-as számkörben.

•

Tudja az ugyanannyi viszonyban lévő halmazokhoz ugyanannak a számnak a
hozzákapcsolását elvégezni.

Ismerkedés a számokkal közelebbről
Belépő tevékenységek:
Tapasztalatok, élmények a számokról
Gyorsolvasási gyakorlatok
Meg-és leszámlálás nagyobb számok körében is
Számlálás egyesével növekvő és csökkenő sorrendben
Hosszúságmérés különböző tárgyakkal
Adott elem sorszámának megállapítása
A számegyenes előkészítése
A számok jelének írása a füzetben is
Számok bontott alakjainak megismerése
Igaz-hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése
Képolvasás
Megjelenítés pénzzel többféleképpen
Vásárló játékok
Számépítő játékok

Belépő tanítási eljárások:
•

szövegalkotás

•

közös ellenőrzés, értékelés

•

az észlelt valósággal való összevetés

•

tudatos memorizáltatás

Értékelés:
Egyéni teljesítmények szóbeli értékelése, közös elemzés, saját munka megítélése előre
adott szempont szerint
Követelmények:
•

Számok bontott alakját tudja leolvasni, bontott alakhoz megfelelő képet tudjon alkotni

•

Elemek sorszámát tudja megállapítani adott sorozatban

•

Nyitott mondatokat tudjon lezárni

•

A számok jelét biztonságosan olvassa, és felismerhetően írja le

Az összeadás és kivonás értelmezései
Belépő tevékenységek:
Kis számok bontott alakjainak összehasonlítása
Hozzátevés, elvevés tárgyakkal, megtoldások, levágások, letakarások, összeöntések
A kiinduló és a véghelyzet leolvasása, rögzítése képben, számokkal, művelettel
Adott számtól továbbszámlálás és visszaszámlálás egyesével
Képpárokról változások leolvasása (időrendiség is)
Adj hozzá, vedd vissza!
Két halmaz átrendezése egybe
Adott összegnél 1-gyel, 2-vel, 3-mal több, kevesebb elemű összesség előállítása
Két összesség összehasonlítása becsléssel is
Szöveges feladatok a műveletek értelmezéseire, leírásuk a füzetbe
Pótlások
Műveletek értelmezése megjelenítésekkel
Számítások elvégzése eszközzel, elképzelt tevékenységgel
Belépő tanítási eljárások:
•

a tanulási eszközök használatának fokozatos kiterjesztése újabb problémák
értelmezésére, megoldására

•

eszközök egyre önállóbb használata

•

ismert típusú feladatok végrehajtása

•

gondolatok megjelenítése, bemutatása

Értékelés:
A gyerekek tevékenységének folyamatos egyéni megfigyelése
Eredménymérés a számlálás, mérés tevékenységéről és a műveletvégzésről
Eredménymérés a számolások elvégezni tudásáról eszköz segítségével
Követelmények:
•

Biztos tudása legyen a számokról. Tudjon műveleteket elvégezni önálló megjelenítés alapján.

•

Tudja a műveleteket értelmezni tevékenységről, képárról, képről való leolvasás alapján.

Számok 10-től 20-ig
Belépő tevékenységek:
Tapasztalatok a 10-nél nagyobb számokról
Nagyobb összegek meg-és leszámlálása, becslése és a becslés ellenőrzése
Mérésekhez alkalmi mérőeszköz készítése
Pénzszámlálás különféle érmék használatával
Számok jelének írása diktálás után is
Számok nagyság szerinti sorbarendezése, szomszédok, másodszomszédok
Számok távolsága 10-től és 20-tól
Számok többféle alakjának leolvasása
Számok párosságának eldöntése párosítással, két egységnyi hosszúsággal való kirakással
Számjegyek száma
Belépő tanítási eljárások:
•

az absztrahálás és a konkretizálás útjainak sokszori bejárása

•

a tanulási eszközök használatának ügyesebbé, sokrétűbbé tétele az ismeretszerzésben

Értékelés:
A számlálás, a megjeleníteni tudás, a nagyságviszonyok megállapításának diagnosztikus
mérése (az eszközhasználat minden esetben megengedett)

Az egyéni haladás folyamatos figyelemmel kísérése, a teljesítmények megerősítése
Követelmények:
•

Tudjon darabszámot és mérőszámot megállapítani számlálással ill. alkalmi
egységekkel való méréssel. Tudja a számokat 0-20-ig lejegyezni diktálás után
is.

•

Tudja megítélni a számok nagyságviszonyait. Tudják a pótlás hiányzó számát
megkeresni. Alakuljon ki az igényük az önellenőrzésre.

Geometriai tapasztalatszerzés
Belépő tevékenységek:
Dobozokból, építőelemekből alkotások létrehozása, másolása, válogatása, rendezgetése
saját szempontok szerint
Mozaiklapokból minták kirakása, másolása
Hajtogatással síkbeli formák létrehozása, vizsgálata, válogatása
Tükörkép nézegetése, utánzása nagymozgással
Szimmetrikus formák létrehozása különféle technikákkal
Ismerkedés a Lénárt-gömbbel
Belépő tanítási eljárások:
•

cselekvő tapasztalatszerzések

•

tapasztalatok tudatosítása újraátéléssel, utánzással, válogatásokkal, szavakkal
adott feltétel követésével

Értékelés:
Közösen átélt élmények kifejezése
Egyéni megerősítés
Követelmények:
•

A közös tevékenységekben való aktív részvétel.

Számok tulajdonságai, számkapcsolatok
Belépő tevékenységek:
Tapasztalatok gyűjtése egy-egy tulajdonság különböző értelmezéseihez
Számpárok gyűjtése adott viszonyhoz
Szabályjátékok

Függvényre vezető szöveges feladatok
Számok alkotása adott feltételekkel
Belépő tanítási eljárások:
•

cselekvő tapasztalatszerzés egyedi számokról, egyedi tulajdonságokról, számpárok viszonyáról.

•

beszélgetés a tapasztalatokról

Értékelés:
•

az egyéni munka folyamatos figyelemmel kísérése

•

a tanulási szándék és a teljesítmények megerősítése, elismerése

Követelmények:
A megismert tulajdonságokat tudja tárgyi tevékenységgel, képpel bemutatni, értelmezni.
Tudjon számokat szétválogatni adott tulajdonság szerint.
Tudja ellenőrizni, hogy két szám viszonyba van-e egymással.
Számolási eljárások
Belépő tevékenységek:
Lépegetés a számvonalon egyesével, kettesével, számsorozatok
Hozzáadás és elvétel továbbszámlálással, visszaszámlálással
Egyenlő számok összeadása
Egyenlőnél eggyel kisebb, eggyel nagyobb szám hozzáadása, elvétele
Számok hozzáadása 10-hez, 9-hez és a megfelelő kivonások
A 6-nál nagyobb számok bontásainak gyakorlása
A tízes átlépéses módszer gyakorlása
Analógiák 10 és 20 között
Nyitott mondatok
Több művelet egymás után
Játékok, kedvelt feladatok
Szöveges feladatok képi megjelenítés nélkül is
Belépő tanítási eljárások:
•

az ismeretek konkrétumban való megfogalmazása, használata egyes számolási esetekben

•

a különféle számolási eljárások gyakorlása, tudatosítása

•

számfeladatok végeztetése

Értékelés:
Szummatív mérések több órán át alkalmanként 10-12 percben
Követelmények:
A fentiekben megfogalmazott követelmények a pedagógust tájékoztatják feladatainak
konkretizálásáról, a szóbeli értékelés tartalmáról és arról, hogy a ráépülés biztosítása érdekében milyen folyamatos fejlesztésről, hiánypótlásról kell gondoskodnia.

MATEMATIKA – 2. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Számtan, algebra

125 óra

Sorozatok, függvények

15 óra

Geometria, mérés

40 óra

Valószínűség, statisztika

5 óra

A továbbhaladás feltételei
•

Halmazok összehasonlítása, meg és leszámlálás.

•

Darabszám, mérőszám helyes használata.

•

Biztos számfogalom 100-ig.

•

Római számok írása, olvasása. Tájékozottság a tízes számrendszerben.

•

Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

•

Adott szám jellemzése tanult tulajdonságokkal.

•

Alapműveletek értelmezése, megoldása.

•

A kisegyszeregy biztos ismerete.

•

Tagok felcserélhetőségének ismerete.

•

A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

•

Állítások megfogalmazása, állítások igazságértékének megítélése.

•

Nyitott mondatok igazzá tétele.

•

Szöveges feladat értelmezése, megoldása (lejegyzés, terv, számítás, ellenőrzés, szöveges válasz).

•

Adott szabályú sorozat folytatása, sorozatok képzése.

•

Testek létrehozása másolással.

•

Élek csúcsok, lapok felismerése.

•

Síkidomok létrehozása másolással.

•

Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.

•

A tanult szabványmértékegységek ismerete.

•

Számfogalom a százas számkörben

•

Tulajdonságok felismerése, elemek szétválogatása adott szempont szerint, a
megfigyelések kifejezése rajban, szóban, írásban.

•

Összefüggések felismerése, viszonyítások. Eligazodás a tízes számrendszerben.

•

Algoritmusok követése az egyesekkel és tízesekkel végzett műveletek körében.

Belépő tevékenységek
Elemek szétválogatása. A szám, mint halmazok tulajdonsága.
Halmazok összehasonlítása, számlálás.
Megállapítások: több, kevesebb, mennyivel.
Meg-, és leszámlálás kettesével-hármasával, négyesével, ötösével, tízesével.
Számok írása, olvasása 100-ig.
A római számok ismerete: I, V, X.
Számok bontása tízesekre és egyesekre.
Algoritmusok megfigyelése és követése a tízes számrendszerben.
Számok közelítő helye a többféle beosztású számegyenesen.
Oszthatóság 5-tel, 10-zel, 3-mal.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Az összeadás és a szorzás kapcsolatának megértése, értelmezés rajzról, jelekről.
Számolási készség fejlesztése.
Indoklások megfogalmazása.
Megfigyelések a szorzó- és bennfoglaló tábla esetei körében.
Algoritmusok segítségével történő számolás.
Belépő tevékenységek
•

Műveletfogalom építése tevékenységgel.

•

Összeadás és kivonás értelmezése, kiterjesztése a százas számkörre.

•

Szorzás bevezetése.

•

Szorzás, osztás, bennfoglalás értelmezése a százas számkörben.

•

Részekre osztás, bennfoglalás kirakással.

•

Maradékos osztás kirakással, maradék jelölése.

•

Műveleti tulajdonságok megfigyelése: felcserélhetőség, tagok növelése, csökkentése és az eredmény változásai.

•

Műveletek sorrendje. A zárójel használatának bevezetése.

•

Összefüggések, kapcsolatok

•

Igaz, hamis állítások megfogalmazása, az igazság megítélése. Szöveges feladatok ábrázolása, megoldása.

Belépő tevékenységek
•

Összefüggések, kapcsolatok megállapítása rajzról, lejegyzés számokkal.

•

Nyitott mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek keresése próbálgatással.

•

Egyenes és fordított szövegezésű egyszerű és összetett szöveges feladatok
megoldása.

Sorozatok, függvények
Tárgy-, rajz,- és jelsorozatok kiegészítése, folytatása. Sorozatok készítése önállóan választott szempont alapján, egyenletesen csökkenő vagy növekvő sorozatok. Többféle
szabály keresése adott elemű sorozatokhoz.
Belépő tevékenységek
•

Szabályok megfogalmazása a sorozat elemei közötti különbségek megállapításával.

•

Egyszerű tapasztalati függvények.

•

Összefüggések keresése az adatok között.

•

Függvénytáblázat készítése, kiegészítése, leolvasása.

Geometria, mérés
Testek válogatása, összehasonlítás, formafelismerés, tudatos eszközhasználat, tulajdonságok megnevezése. Megfelelő pontosság elérése.
Belépő tevékenységek
•

Testek válogatása megadott szempont szerint.

•

Építések kockából, színes rudakból.

•

Testek másolása modellről.

•

Síkidomok másolása, előállítása egy-két feltétel szerint.

•

Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról, megfigyelések megfogalmazása az
egybevágóság fogalmának alapozására.

•

Kerület mérése tevékenységgel.

•

Tükörkép előállítása adott tengelyre.

•

Mérés alkalmilag választott és szabványegységekkel.

•

Gyakorlati mérések az egység többszöröseivel.

Valószínűség, statisztika
A valószínűségi szemlélet alapozása. Kombinatorikus képességek fejlesztése,
tapasztalatok megfogalmazása, összegzés.

Belépő tevékenységek
Adatok gyűjtése, ábrázolása, táblázat, oszlopdiagram segítségével.
A „biztos”, „nem biztos, valószínű, lehetséges” fogalmak alapozása tevékenységgel.
Példák gyűjtése a véletlen, lehetséges előfordulására.

MATEMATIKA – 3. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Számtan, algebra

125 óra

Sorozatok, függvények

15 óra

Geometria, mérés

40 óra

Valószínűség, statisztika

5 óra

A továbbhaladás feltételei
•

Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.

•

Biztos számfogalom 100-es számkörben.

•

Számok írása, olvasása 1000-ig.

•

Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete.

•

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.

•

Műveletek leolvasása, megjelenítése.

•

Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban.

•

Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.

•

Szöveges feladatok megoldása.

•

Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása, folytatása.

•

Kapcsolatok megállapítása táblázatok adatai között.

•

Testek építése modellről.

•

Síkidomok előállítása tevékenységgel.

•

Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével.

•

Mérések alkalmi és szabvány mértékegységekkel.

•

Mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása.

•

Átváltások a tanult mértékegységekkel.

•

A biztos és véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján.

•

Számfogalom 1000-es számkörben

•

Számfogalom bővítése, elemek szétválogatása, osztályozása, rendezése.

•

A „mindegyik”, „van olyan”, „egyik sem”, „nem mind” kifejezések használata tevékenységek kíséretében.

Belépő tevékenységek
•

Számok helye, közelítő helye, számszomszédok.

•

Oszthatóság: 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel,…

•

Számok képzése, számjegyek helyi és alaki értéke.

•

Római számok leolvasása.

•

Osztó, többszörös megállapítása.

•

A negatív és törtszámok előkészítése.

Műveletek értelmezése, műveletvégzés
A műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli műveletek körére. Becslés értelmezése.
Szóbeli műveletek magasabb számkörben.
Belépő tevékenységek
•

Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése, a közelítő érték fogalmának
bevezetése.

•

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

•

Műveleti sorrend alkalmazása.

•

Szóbeli műveletvégzés, írásbeli műveletvégzés.

Összefüggések, kapcsolatok
A logikai gondolkodás fejlesztése, megoldási algoritmusok megismerése, alkalmazása,
kreativitás fejlesztése, a becslés képességének fejlesztése.
Belépő tevékenységek
•

Állítások igazságának eldöntése.

•

Nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása, keresése próbálgatással.

•

Szöveges feladok megoldása.

Sorozatok, függvények
•

Sorozatokhoz többféle szabály alkotása.

Belépő tevékenységek
•

Adott szabályú sorozat folytatása, a sorozat szabályának felismerése.

•

Összefüggések felismerése a sorozat elemei között.

•

Tapasztalati adatok táblázatba rendezése.

•

Grafikonok leolvasása, készítése.

Geometria, mérés
Térlátás fejlesztése, megfigyelések.
Mennyiségi jellemzők felismerése. A terület, térfogat, szög alapozása tevékenységgel.
Belépő tevékenységek
•

Testek építése, testek másolása, testek szétválogatása adott szempont alapján.

•

Síkidomok előállítása szabadon, másolással.

•

A téglalap és a négyzet tulajdonságainak ismerete.

•

Mérések alkalmi és szabvány egységekkel.

•

Kerületmérés, területmérés lefedéssel.

•

Mérés szabvány mértékegységekkel: km, m, dm, cm, mm, l, dl, cl, ml, hl, g,
dkg, kg.

•

A mértékegységek használata (átváltások) szöveges és számfeladatokban.

Valószínűség, statisztika
Logikus gondolkodás fejlesztése. A matematika és a valóság kapcsolatának figyelemmel kísérése.
Belépő tevékenységek
•

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése, rendezése, ábrázolása.

•

A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése, a biztos és véletlen értelmezése.

•

Próbálgatások, sejtések, indoklások tárgyi tevékenységgel.

MATEMATIKA – 4. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Számtan, algebra

100 óra

Sorozatok, függvények

30 óra

Geometria, mérés

40 óra

Valószínűség, statisztika

15 óra

A továbbhaladás feltételei
Biztos számfogalom 10000-es számkörben
Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.
Számok képzése, bontása.
A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése 10000-es számkörben.
A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.
A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.
Szöveges feladat megoldása.
Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.
Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása, a szabály megfogalmazása egyszerű formában.
Összetartozó elemek táblázatba rendezése.
Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.
Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözés segítségével.
Mérés szabvány egységekkel, át- és beváltások a tanult mértékegységekkel.
Számítások a kerület és terület megállapítására.
Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával.
Példák megfogalmazása a „biztos”, „lehetséges” és a „lehetetlen” fogalmának használatával.
Számfogalom 10 000-es számkörben
Számfogalom bővítése 10 000-ig, kapcsolatok keresése változó mennyiségek között.

Belépő tevékenységek
•

Számok írása, olvasása 10 000-ig.

•

Római számírás.

•

Számok bontása, képzése.

•

Közelítő számok, kerekített értékek.

•

A számok tulajdonságai, kapcsolatai, szomszédai, összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetett alakjai.

•

Törtszámok előállítása tárgyi tevékenységgel, értelmezése különféle mennyiségek mérőszámaként.

•

A negatív szám fogalmának tapasztalati úton való előkészítése.

Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Biztonság a szóbeli műveletek végzésében, kerek számok körében. A műveletfogalom
kiterjesztése az írásbeli műveletek körére. A becslés és kerekítés önálló alkalmazása.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása.
Belépő tevékenységek
•

A műveletek értelmezése tevékenységgel, ábrával, szöveggel.

•

Becsült érték, közelítő érték megkeresése.

•

Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres számkörre.

•

A tanult ismeretek kiterjesztése 10 000-es számkörre.

Összefüggések, kapcsolatok
Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében, megoldási algoritmusok kialakítása és alkalmazása, szöveges feladatokhoz többféle megoldás keresése. Az ellenőrzés többféle módjának ismerete, a szöveges feladat megoldási lépéseinek készségszintű alkalmazása.
Belépő tevékenységek
•

A nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.

•

A tervszerű próbálgatás alkalmazása a megoldás keresésére.

•

Állítások tagadása, nyitott mondatok kiegészítése.

•

Szöveges feladatok többféle megoldási módjának keresése.

•

Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz kapcsolatának értelmezése.

Sorozatok, függvények
•

A gondolkodási műveletek körének bővítése.

•

Lényegkiemelő és általánosító képesség fejlesztése-

•

Összefüggések észrevétele és megfogalmazása.

Belépő tevékenységek
Megkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei között.
Különbség- és hányadossorozat képzése.
Számtani sorozatok 10., 20., 100. elemének meghatározása.
Adatok sorozatba rendezése, a folytatásra vonatkozó sejtések megfogalmazása.
Szám-szám függvények sokféle formában.
Geometria, mérés
Konstrukciós képesség alakítása. Sík- és térgeometriai tapasztalatok szerzése. Az alakzat egészének és részeinek érzékelése. Helymeghatározás készségének fejlesztése. ÖSzszehasonlítások, viszonyítások, mérések önálló alkalmazása.
Belépő tevékenységek
•

Testek másolása modellről.

•

Testek építése adott feltételek szerint.

•

Testháló kiterítése, tervezése, összeállítása.

•

Az egybevágóság fogalmának formálása.

•

Térbeli és síkbeli tükörképek előállítása.

•

A hasonlóság fogalmának tapasztalati előkészítése.

•

A hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése szabvány és alkalmi mértékegységekkel.

•

A mennyiségek szabvány mértékegységeinek használata szám- és szöveges
feladatokban.

•

A terület mérése lefedéssel, a terület kiszámítása a területegységek összeszámlálásával.

•

Szögmérés derékszöggel, felével, negyedével.

Valószínűség, statisztika
Tapasztalatok szerzésével későbbi fogalomalkotás előkészítése. A problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése. A gyakoriság, valószínű, kevésbé valószínű értelmezése konkrét példákon.
Belépő tevékenységek
Adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása grafikonon.
Táblázatok, grafikonok készítése, leolvasása, értelmezése.
Néhány szám számtani közepének értelmezése, az átlag fogalmának bevezetése, használata.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések.

A véletlen események gyakoriságának megállapítása kísérletek végzésével.
Sejtések megfogalmazása, a kísérleti eredmények összevetése a sejtéssel, az eltérés
megállapítása, magyarázata.

MŰVÉSZETEK
Célok és feladatok
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi
kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet
esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően
sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek
érvényesüléséhez.
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az,
hogy aktív befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát
egyaránt fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a
befogadás és a művészettel való élés képességeit.
A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális
kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek – mai művészetfelfogásunk
szerint – önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek,
kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen
különbözőek.
A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel
mindegyik célja, hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció
összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek
nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus
személyiség kialakulásához.
Több műveltségi részterületnek is célja – a sajátos kifejezési eszközeivel
kapcsolatos ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett – a kultúra köznapi
jelenségeinek kritikai feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok
tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi
alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz egyaránt.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek,
kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a
mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a
szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az
érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés
érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti
és az európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek
megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének
erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek
megismertetésével a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk
kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A
nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés
fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat.
A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi
területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban.

Közös fejlesztési feladatok
•

A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális
kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) mindegyike hagyományosan tevékenységközpontú, és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját
élményeik, tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához.

•

Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések
megvalósításában:

•

Az érzékelés érzékenységének fokozása.

•

Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs
képesség fejlesztése.

•

A kooperációs képesség fejlesztése.

•

A személyiség fejlődésének segítése.

•

Az alkotóképesség fejlesztése.

•

Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása.

•

A művészeti élmények feldolgozásának segítése.

•

Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás
megteremtéséhez .

•

A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem helyettesíthető, sajátos feladatai is.

•

A közös fejlesztési feladatok szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike
mindvégig jelen van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő szinten és tevékenységi formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az
adott részterület tevékenységeiből és ismeretanyagából olvasható le.

A fejlesztési feladatok tantárgyanként
Ének-zene
1.

Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
1.2 Improvizáció

2.

Megismerő- és befogadóképességek
2.1 Zenehallgatás
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
Vizuális kultúra

1.

Megismerő-, befogadóképességek
1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége –
motoros készségek

1.2 Ismeretszerzési képességek – tanulási képességek – térbeli tájékozódás
1.3 Kommunikációs képességek
2.

Kreativitás
2.1 Alkotóképességek
2.2 Problémamegoldó képesség

3.

Önismeret, önértékelés, önszabályozás

A tanulók értékelése
Alapelvek
Az értékelés személyre szóló legyen.
Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen.
Folyamatos legyen.
Legyen összhangban a NAT-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az
iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal.
Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás).
Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az
irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek,
ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak,
útjának megmutatásában.
Az értékelés célja
Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak
a következők:
•

a személyiségfejlődés elősegítése,

•

ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés,

•

a tudás minősítése,

•

informálás, informálódás az elért eredményekről,

•

lemaradás feltárása és orvoslása,

•

tehetség felismerése és fejlesztése,

•

pálya- és iskolaválasztás elősegítése,

•

a pedagógiai tevékenység fejlesztése.

Az értékelés fő típusai
Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen típusát kell
választani.

A formatív értékelés (formáló, segítő) a művészeti nevelésben az értékelés
leggyakoribb típusa. Ide tartozik az órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári
biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.
A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos
kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak,
elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Céljától függően lehet
szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés.
A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi
szintjére kíváncsi. Ennek ismeretére a tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül
szüksége van. (Például az ötödik osztály elején, vagy akkor, ha új tanárként kerül egy
osztályba.)
A diagnosztizáló értékelés viszont arra is kíváncsi, hogy a felmérés során
mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók
elvégzéséhez, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez van szükség.
Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (például az
érettségin). Ez végeredményben pontosan meghatározott kritériumok alapján történő
szummatív értékelés.
A különböző versenyeken, pályázatokon és a művészeti iskolák felvételi
vizsgáin azonban gyakoribb a normára irányuló értékelés, amikor az adott helyen, adott
időben legjobbnak ítélt jelentkezőket válogatják ki. Míg a záróvizsgán nincsen
korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el, a felvételi vizsgán a
felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a „legjobb eredményt”.

Az értékelés módjai
Szóbeli értékelés
A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati
(műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal.
Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt
segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés
kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi
közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is.
Írásbeli értékelés
Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a
szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos
megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos
problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig
többcélú órai feladat is lehet.
Az osztályzás
Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a
tantervi követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart
okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás

minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek
szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha
következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.

Az értékelés alapja
Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen „evidenciák” alapján
értékelünk. Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg,
hanem összetetten.
A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert
nem lehet automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt.
Az érdemjegyeknek
elengedhetetlen.

közelíteni

kell

a
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objektivitás

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
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Bevezető
A tanterv a hétköznapi élet által megkövetelt kommunikáció, ezen belül a
vizuális kommunikáció nyelvének megismertetésére és gyakorlati alkalmazására helyezi
a hangsúlyt. Az előkészítő, alapozó szakaszban, amikor a gyerekek még nem tudnak
biztonsággal olvasni, ismereteiket a környezetükből látás, hallás, tapintás, azaz komplex
megtapasztalás útján szerzik. A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának,
jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. A hétköznapi élmények
mellett előtérbe helyezi a remekművek által keltett élmények fontosságát, melyek a
későbbiekben meghatározók lehetnek az esztétikai élményképesség, a kifejező és
befogadó képesség, az ízlés fejlesztése terén. Lehetővé teszi a gyermekek számára a
látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodást, személyes
alkotói utak bejárására bátorít. Fontosnak tartja az új médiumok közlésformáinak,
sajátos vonásainak megismertetését.
A tantárgy látni, láttatni és alkotni tanít.

Célok és feladatok
Átfogó szakmai célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Hozzásegíteni a
tanulókat a láthat világ jelenségei és a művészeti alkotások mélyebb átéléséhez.
Feladata vizuális megismerő, befogadó, alkotó képességek fejlesztése, a kommunikáció
köznapi, művészi, műszaki és tudományos-módjainak, a közlés és kifejezés képi
formáinak megismertetése. Fejleszti síkbeli, térbeli ábrázoló, kifejező, közlő, alakító,
konstruáló képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a
világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel. Feladata a látás és a kéz
intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma-, színdinamika és szerkezeti
érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb
szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a
tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási
képességének megalapozása. Kiemelt feladat még a közvetlen tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozása.
Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó
képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi

élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő,
egyben személyiségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit
becsülő, környezettudatos magatartás formálásához.
Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket
élményeik, tapasztalataik, fantáziaviláguk kifejezéséhez (bábelőadások), látási
információk, esztétikai hatások befogadásához, alkotó tevékenységekhez. Az
érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megőrzése mellett az egyre
céltudatosabb megismerés ösztönzése, képi gondolkodásuk fejlesztése, vizuális
képzeletkincsük bővítése. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható
tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására
bátorít.
A tantárgy feladata a tanulók ábrázolásbeli formakészletének további
gazdagítása, megfigyelőképességük, tér- és időérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás
ábrázolásával, térbeli rendezéssel; szín- forma-és szerkezeti érzékük alakítása
rajzolással, festéssel, mintázással, konstruálással, érdeklődésük folyamatos
ébrentartásával. Esztétikai érzékenységük fejlődését a manuális munka, a
látványélmények és a bemutatott műalkotások szolgálják. Az alkotó és befogadó
tevékenységek szabálytudatuk, akaratuk, önértékelésük megerősítését célozzák, a
csoportmunka lehetősége együttműködési készségeiket fejleszti. Segíti az érzelmi
gazdagodást, az empátia, intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség
kialakulását.
A kerettanterv a Nemzeti alaptanterv Vizuális kultúra műveltségi részterületének
megfelelően a tantárgyi tartalmakat négy nagy témakörbe sorolja: vizuális nyelv;
kifejezés, képzőművészet; vizuális kommunikáció; tárgy- és környezetkultúra.
Fejlesztési feladatként a következő képességek fejlesztését tűzi ki célul:
•

megismerő-és befogadóképesség

•

közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása

•

ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás

•

kommunikáció

•

kreativitás

•

alkotóképesség

•

problémamegoldó képesség

•

önismeret, önértékelés, önszabályozás

A vizuális nyelv a látvány értelmezésének nyelve, a témakörök kifejező elemeit
és rendező elveit sorolja fel; kifejezés, a kifejezés árnyaltságának fokozása, az emberi
gesztusok értelmezése, képzőművészet témakör a gyermekek személyes, kifejezőexpresszív tevékenységének és az elvárható műelemzési, művészeti ismereteinek
leírását tartalmazza. A vizuális kommunikációhoz a vizuális megismerést szolgáló
tevékenységek, és a köznapi- informatív tudományos képi közlésekkel kapcsolatos
ismeretanyagok tartoznak. A tárgy- és környezetkultúra témaköre a használati
tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az építészettel kapcsolatos alkotó és elemző
tevékenységeket tartalmazza. A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és a
fő tevékenységi formák évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti

szintjük emelkedik, a technikák bővülnek, anyagokat, eszközöket, eljárásokat javasol. A
tananyag jellegét tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati tevékenységközpontú. A
tanítás során a kerettantervi követelmények leghatékonyabban a több témakör
szempontjait magába foglaló komplex feladatokkal teljesíthetők.

Kiemelt közös követelmények
Hon- és népismeret
A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait! Sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek! Ismerjék meg környezetük hagyományait
és jellegzetességeit! Gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek hazaszeretetük kifejezésére szolgálnak! Ismerjék meg nemzeti kultúránk nagy művészeit és alkotásait! Becsüljék meg népművészetünk és más népek művészetének értékeit!
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
•

Legyenek érdeklődők és nyitottak az európai kultúra iránt!

•

Ismerjék az egyetemes kultúra kiemelkedő egyéniségeit, művészeti alkotásait,
a társművészetekkel együtt!

•

Legyenek érzékenyek a problémák lényege iránt! Legyenek képesek megoldási lehetőségek keresésére!

Környezeti nevelés
•

Ismerjék meg környezetünket!

•

Kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe!

•

Életmódjukban nyilvánuljon meg a természet tisztelete!

Kommunikációs kultúra
•

Segítsék elő a jelek útján a képi megfogalmazásokban az üzenetváltást!

•

Segítsék az ismeretek megszerzésében és továbbadásában!

•

Tudják használni a mesterséges közvetítő rendszereket!

Testi, lelki egészség
•

Minden tevékenységében törekedjenek testi, lelki egészségüknek megőrzésére!

•

Fordítsanak figyelmet a családi életre!

•

Harcoljanak a káros szenvedélyek ellen!

•

Legyenek toleránsak és segítőkészek a sérült, beteg társaikkal szemben!

Tanulás
•

Törekedjenek ismeretszerzésre!

•

Ismereteiket használják fel más területen is!

•

Fejlesszék a szemléletes és elvont ábrázolási készségüket!

Pályaorientáció
•

Fejlesszék önismeretüket!

•

Tudatosan készítsenek fel a pályaválasztásra!

•

Nyújtsanak lehetőséget a tehetséggondozásra!

•

Adjanak átfogó képet a munka világáról!

•

Biztosítsanak feltételeket, lehetőségeket a képességek kipróbálásához!

Fejlesztési követelmények
•

Legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel, saját kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában, a
megismert technikák egyre jártasabb használatával megjeleníteni.

•

Értse a műalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét.

•

Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben, környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket.

•

Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja.

•

Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése,
a kultúra és a környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság, törekvés az értékes és az értéktelen megkülönböztetésére.

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket
mutató képesség-, készség-, ismeret- és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét
minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz
viszonyítva ítélünk meg.
Alkotó képességek
A kisiskolások érdeklődésére, észlelési érzékenység jellemző: kíváncsi
rácsodálkozás a látható világ számukra új, érdekes, szép jelenségeire. Képzelőerejük az
eleven, konkrét belső képekben, képzeletben való gondolkodásban, valamint a
képzettársításaik könnyedségében, tartalmi gazdagsásában és képi- plasztikai, kifejezés,
síkbeli és térbeli konstruálás bátorságában, eredetiségében nyilvánul meg. Szívesen
alkalmaznak szokatlan, egyéni megoldásokat. Ábrázolási jelrendszerük árnyaltabbá
válik, egyéni vonásokat hordoz. Kifejezőképességük, expresszivitásuk szubjektív arányés színkezelésben, fokozásban, kiemelésben mutatkozik meg. Kreativitásuk az ötletek
könnyed áramlásában, egyéni leleményességben nyilvánul meg, amit lelkesedéssel

végzett konkrét tevékenység motivál. Elképzeléseiket igyekeznek azonnal meg is
valósítani, ennek során addig szerzett készségeiket, ismereteiket mozgósítják, de
többségük a tanító segítő közreműködésére is igényt tart. Az alkotás öröme teszi
képessé őket munkáik kidolgozására. Képesek alkotásaikat segítséggel értékelni,
elemezni, társaik élményeit is figyelemmel követik.
Befogadó, megismerő képességek
Az alsó tagozatos gyermekre jellemző a látható világ jelenségeivel, az esztétikai
értékekkel kapcsolatos élmények iránti észlelési nyitottság; ösztönös és könnyen
mozgósítható kíváncsi rácsodálkozás, képesség élőlények, tárgyak, képek, jelenségek
tüzetes szemlélésére, megfigyelésre; látványelemek emlékezeti megőrzésére, könnyed
felidézésére. Vizuális emlékezetük megtartó erejére építve képesek az ábrázolásalakítás során vizuális esztétikai képzetekkel végzett gondolkodási, képzeleti
műveletekre (összehasonlításra, elemzésre, képzeleti átalakításra). A látványban rejlő
jelentést, művészeti kifejezést, a közlések tartalmát adott szempontok alapján olvassák,
elemzik. Képesek látható (tér, forma, szín, változás, mozgás) viszonylatok megítélésére
lényeges összefüggések (külső- és belső forma, forma és tartalom, forma és funkció)
megértésére, ábrázolásbeli és szóbeli magyarázatára. Mindenre erős szubjektivitás,
egyéni felfedező látásmód jellemző. Műalkotások nézegetése, adott szempontok szerint
elemzése során mozgósítják formálódó vizuális, esztétikai, művészeti képzeteiket.
Élményeik érzelmeikben átszűrve tükröződnek, törekszenek asszociációkra támaszkodó
egyéni ízlésítéletük megfogalmazására.
A tanulást segítőképességek
A vizualitás nélkülözhetetlen a többi érzékszerv tapasztalatainak rendezésében, a
tanulásban, a művelődésben, a mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé
tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához
szükséges felkészültség megszerzéséhez tantárgyunk nyújt kellő alapot. Általa
sajátíthatja el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg lelőhelyeit
(könyvekben, kiállításokon és egyéb más forrásokban).

Értékelés
Első évfolyamon célszerű diagnosztizáló felmérést végezni. Ezáltal
felismerhetők a kiemelt adottságokkal rendelkező tehetségesek, kreatív típusú és a
színtévesztő gyerekek. Formatív értékelés rendszerességgel történik. A tanító értékeli az
egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel írásban. Szummatív
értékelés a tanév végén a tantervi minimum figyelembevételével írásban történik. 2-3.
évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után, szóban és
szöveggel írásban egyénenként, csoportmunka esetén szóban. Osztályzat tanév végén a
továbbhaladás feltételeinek figyelembevételével. A 4. évfolyamon szummatív értékelés
tanév végén osztályzattal. Osztályzattal csak az objektíve mérhető munkákat
értékeljünk.
Értékelheti még a nevelő a tanórán kívüli gyűjtőmunkát osztályzattal, valamint a
pályázatokon elért eredménynek megfelelően a Pedagógiai Programban
megfogalmazottak alapján.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
1-4. évfolyam
A képzőművészet iskolája. I. Képzőműv. Alap. Kiadó, 1979.
A képzőművészet iskolája. II. Képzőműv. Alap. Kiadó, 1979.
A televízió és a film felhasználásának módszertani kérdései. OPI 1970.
Apostol Éva: Maskarák. Reflektor Kiadó, 1987.
Artner Tivadar: Évezredek művészete. Gondolat Kiadó, 1968.
Aver Kálmán: Fényképezőgép ma és holnap. Gondolat, Bp. 1979.
Életrajzi lexikon. Kossuth Kiadó, 1992. Esztétikai kislexikon. Kossuth Kiadó, 1972.
Ezer év mesterművei. Corvina, 1987.
Herendi Miklós: Művészettörténet I-II. Hímzés mintalapok
Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben V-XVIII. sz.
Horváth Lászlóné: Őskor és ókor művészete Karla Bilang: Felfedezők és művészek.
Művészetről gyerekeknek. Corvina. 1982. Képelemzés. Park Kiadó, 1995.
Kovács Károly: Népművészet
Lyka Károly: Nagy magyar művészek. Gondolat. 1957.
Magyar életrajzi lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp. Magyar néprajz
Mezei Éva: Játsszunk színházat!
Mihály Ottó-Trencsényi László: Világkerék. Altern füzetek. OKI Iskolafejlesztési
Alapítvány, Bp. 1991.
Művészeti lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó, 1965.
Művészettörténeti ABC. Akadémiai Kiadó, 1961.
Nagy Pál: Barangolás a képzőművészetben. Kriterion. Bukarest, 1979.
Népi hímzések a lakásban. Népművészet Prop. Ir.
Origami mindenkinek Buda Péter figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Papp László: Papírvarázs I-II. Méliusz Kiadó, 1966.
Pázmány Ágnes-Permay Éva: Látás és ábrázolás I-III.
Reisinger János: A Biblia a társművészetekben Reisinger János: Bibliográfia és
antológia. Kecskemét, 1987.
Szemtanú művészet. Park Kiadó, 1995. Színészlexikon
Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. Képzőműv. Alap Kiadóváll. Bp. 1982.
Sztrókay Kálmán: Barkácskönyv. Ifjúsági Kiadó, 1952.
Tóthné Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet. Tankönyvkiadó, 1988.
Varga Péter: Hajtogatás. Móra Kiadó, 1981.

Világkerék. Altern. füzetek. OKI Iskolafejlesztési Központ. Bp., 1991.
Zolnay Vilmos: A művészetek eredete. Magvető, 1983.
Szaktanterem:
Jól elsötétíthető terem, mozgatható padokkal, vízcsappal.
Taneszköz lista:
1–4. évfolyam
Tanári:
•

nagyobb méretű idomdarabok

•

kisebb méretű kézi modellek

•

legalább három darab tárgyasztal

•

drapériák többféle színben

•

reflektor

•

diavetítő

•

filmvetítő vászon

•

táblai körző, vonalzó

•

tanulói munkák bemutatására alkalmas tárló vagy paraván

•

reprodukciók, albumok, demonstrációs táblák

•

diapozitívek, diafilmek

•

Művészeti lexikon

Tanulói:
•

2B-s ceruza, puha radír

•

golyóstoll

•

6 színű kréta

•

6 színű vízfesték

•

6 színű tempera

•

kettő darab ecset (vastagabb vékonyabb) ecsettál, törlőruha, próbalap,

•

agyag, színes papír, olló,

•

ragasztó

•

rajzlap A/4-es vagy vázlatfüzet,

•

rajztábla (csak rajzlap használata esetén) A4-es, illetve A3-as

•

rosttoll

•

egyenes vonalzó

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 1. ÉVFOLYAM
Témakörök
Az éves órakeret felbontása témakörönként:
Témakör

Óra

Vizuális nyelv

4

Kifejezés, képzőművészet

11

Vizuális kommunikáció

13

Tárgy- és környezetkultúra

5

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra,
tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre

4

Összesen:

37

A továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintik.
Cél
Az érdeklődés felkeltése a tárgyi világ összetettségére és a képzőművészet iránt.
Az első próbálkozások a vizuális nyelv tudatos tanulmányozása terén
Az önkifejezés folyamatában felhasznált anyagokkal, eszközökkel és technikákkal való
találkozás tapasztalati szinten.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények
•

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.

•

Ismerkedjen meg a természet, és az ember alkotta jelekkel.

•

Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).

•

Ismerje fel a foltszíneket, a fehéret és a feketét.

•

Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.

•

Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.

•

Fejlődjön esztétikai érzéke.

•

Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.

•

Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).

•

Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

Témakör
Vizuális nyelv (1) – Óraszám: 4 óra
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
•

Ismerkedés a formákkal – természetes, mesterséges – eredet szerint, megjelenés szerint – sík-, tér

•

Ismerkedés a színekkel: megnevezésük, tónusuk szerint

•

Ismerkedés a vonalfajtákkal, felületfajtákkal és minőségekkel.

•

Ismerkedés a tárgyak nagyságrelációival – kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb, alacsonyabb-magasabb,

•

Szélesebb-keskenyebb.

Nyelv
A vizuális nyelv alapelemeinek – pont, vonal folt, lap, tömeg, szín – megismerése
Alkotás
Az elemek elrendezése képsíkon és térben (egyensúly, egyensúlytalan, ritmus, ritmus).
A képmező betöltése.
Befogadás
A vizuális nyelv használata a Kifejezés, képzőművészet, a Vizuális kommunikáció, a
Tárgy- és környezetkultúra feladataiban.
A vizuális kifejezőeszközök használatának megfigyelése különböző ábrázolásokban.
Kifejezés, képzőművészet (1) Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

Óraszám: 11 óra

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban, térben rajzolással, festéssel,
mintázással.
Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése.
Nyelv
Formák, vonalak és színek használata, megnevezése.
Kiemelés mérettel, színnel.
Képi elemek helyének meghatározása és rendezése.
Alkotás
Személyes és közös élmények, képzetek megjelenítése rajzokban, festményekben, szobrokban (pl. emberekhez, állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai témák.).
Szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése síkban, térben. Kitalált történetek,
mesék illusztrálása.
Művészi élmények (bábelőadás, mese, vers, zenemű) feldolgozása, megjelenítése. Síkbábok készítése.
Kísérletezés a színekkel a festékek keverésével. Az évszakok színei.
Befogadás
Rácsodálkozás a természet szép látványaira.
Tanulói munkák és műalkotások szemlélése.
Közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról, ábrázolt tárgyakról, élőlényekről, színekről, formákról.
Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása.
Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, festményről.
Fotók gyűjtése, csoportosítása.
Fogalmak
•

rajzeszközök megnevezése

•

pont, egyenes, görbe, kör

•

sík, tömeg, térforma (tapasztalás, énekelés – hangtér - útján)

•

színek megnevezése

Műalkotások
Steindl Imre: Országház, kispaládi parasztház, Thököly-vár (Késmárk), Medgyessy Ferenc: Anyaság, Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras,
Sámson dombormű, Szőnyi István: Este, Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcképe, Ferenczy Noémi: Noé bárkája (gobelin-részlet); cifraszűr,
bölcső, csengős népi játék.
(A tanár szabad választása alapján elosztva első és második évfolyamra.)
Technikák
Rajzolás grafittal, festés temperával, ecset használata; gyurma, agyag tapintása, összehasonlítása, formázása..
Vizuális kommunikáció

(1) -

Óraszám: 13 óra

Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Látványok megfigyelése és értelmezése.
Vizuális jelek felismerése, megértése.
Nyelv
Vonalak és foltok képeken, ábrákon.
A fény: világos, sötét. Látványértelmező szerepe.
A jelek vizuális tulajdonságai.
Alkotás
•

Meghatározott célú vizuális közlések értelmezése, létrehozása játékos formában ( pl. mesés történetekhez útvesztők tervezése,…). Térben való végigjárás,
az útvesztő téri megtapasztalása.

•

Tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolása legjellemzőbb vonásaik megragadásával, mozdulatok egyéni módú megjelenítésével síkon és térben.

•

Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, színek, felületek).

Befogadás
•

Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra, elől-hátul).

•

Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek megállapítása.

•

Testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés rendeltetése szerint (pl. közlekedési, postai információs jelek).

Fogalmak
•

kisebb-nagyobb

•

fent-lent

•

elöl-hátul

•

jobbra-balra

•

jelek (természetes, mesterséges)

•

vonal, folt

Technikák
Rajzolás grafittal, tollal.
A nyomhagyás módjai (különféle nyomatok).
Formaalakítás tépéssel, kivágással.
Modell papírból, gyurmából, gyümölcsök, egyszerű tárgyak készítése.
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás, megismerés

Belépő tevékenységek
Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és rendeltetésük megfigyelése. Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító tevékenység.
Nyelv
•

Forma- és színismétlések, ritmusok.

•

Tárgyak térbeli helyének meghatározása.

Alkotás
Térrendezéssel, játékos feladatokkal.

Építés szabadban, zárt térben valós és meseszerű témák feldolgozásával.
Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés alapján mintázással.
Díszítés. A környezet szépítése.
Befogadás, megismerés.
Tárgyak „működésének” megfigyelése, megbeszélése.
Tárgyak formája és rendeltetése közötti összefüggés felfedezése, megbeszélése, tudatosítása.
Tárgyak csoportosítása, rendeltetésük, nagyságuk, színük, formájuk, anyaguk szerint.
Fogalmak
•

rendeltetés

•

forma

•

nagyság

•

anyag

•

sík, tér

Technikák
Ceruza-, filctoll-, kréta-, ecsetrajz. Vízfestés (ecsettel, ujjal).
Vegyes technikák (pl. kréta és festék).
Mintázás agyagból, plasztilinból.
Tárgykollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás papírból, textilből.
Nyomatkészítés (pl. krumplinyomat, frottázs).
Szabadtéri nagyméretű testekkel, építőelemekkel téralakítás, rendezés.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 2. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óra

Vizuális nyelv

3

Kifejezés, képzőművészet

15

Vizuális kommunikáció

8

Tárgy- és környezetkultúra

8

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra,
tárlatlátogatásra, filmvetítésre

3

Összesen:

37

A továbbhaladás feltételei
•

Az első két évfolyam végére a gyermek megérti, hogy a látás és tapintás segíti a dolgok megismerésében. Élményeit szabadon jeleníti meg síkon és térben, bátran használja kedvenc színeit, rajzi formáit. A látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik, tetszésítéletét szóban is
meg tudja fogalmazni.

•

Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére és a főbb jellemzők megnevezésére. Rajzaiban képes az alapvető térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére, próbálkozik a mozdulat felismerhető kifejezésével. Megérti közvetlen környezete információs jeleit és tankönyveinek ábráit. El tud készíteni egyszerű
tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta követése alapján. Felismeri a
tárgyak rendeltetésének és formájának legjellemzőbb összefüggését.

•

Tud rajzolni, "színezni", festeni, agyagból vagy gyurmából mintázni, a papírt,
az ollót és a ragasztót célszerűen használja, finomodik mozgáskoordinációja.

•

Szívesen elmélyed az alkotómunkában. Képes élményeinek, elképzeléseinek
árnyalt vizuális megjelenítésére. Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére, festményeiben többféle színárnyalatot is használ. Felismeri a vizuális minőségeket (színeket, formákat, vonalakat, foltokat). Műalkotások
(festmény, szobor), megismert típusait megnevezi (csendélet, portré, stb.), a
megismert művek közül legalább egyet-egyet felismer, tudja az alkotó nevét
is. legegyszerűbb jellemzőkkel. Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait, felfogja a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét.

•

Képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni, és megalkotni minta követésével is, díszítésnél ügyesen alkalmaz sorritmusokat, terülő díszeket. Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat osztályozni, csoportosítani. Ismeri a köznapi, használati és az ünnepi tárgy fogalmát.

•

Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikát.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények
•

Tudja, mi az ismétlés, ritmus.

•

Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.

•

Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.

•

Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.

•

Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülődíszt alkotni.

•

Ismerje fel a műalkotások témáit.

•

Legyen képes egyszerű báb tervezésére.

•

Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.

•

Legyen képes néhány művészeti alkotás és azok alkotóinak megnevezésére.

•

Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után.

Vizuális nyelv (2) – Óraszám: 3 óra
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
A vizuális nyelv alkalmazása a látványértelmező, elemző feladatok megoldásában.
Vizuális kommunikáció és a Tárgy- és környezetkultúra gyakorlati feladatainak megoldása során.
A vizuális nyelvi eszközök megválasztása az információközlés szándéka szerint.
Nyelv
Forma (sík): szögletes, íves, szabályos, szabálytalan, szimmetrikus, aszimmetrikus
Forma (tér): tömör, üreges, tömbszerű, áttört, gömbölyű, szögletes.
Szín: vörös, sárga, kék, narancs, ibolya, zöld, zöldessárga, kékeszöld, kékeslila, rózsaszín, szürke
Alkotás
A képtér rendezése, helyzetek a síkon (alatta, felette, mellette, mögötte
Az elemek egymáshoz való viszonya (kontrasztok, ismétlés, ritmus)

A 6-os színkör egy-egy világosabb, sötétebb fokozatának felismerése, kikeverése festékkel.
Rokon- és ellentétes színek.
Kiemelés elhelyezéssel, mérettel, színnel.
Befogadás
A vizuális kifejezőeszközök felismerése különböző alkotásokon.
A vizuális minőségek megnevezése különböző műalkotásokon.
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Egyéni élményfeldolgozás.
A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek; felületek, ritmusok, síkbeli és térbeli formák) árnyaltabb alkalmazása.
Műalkotások megismerése, alkotók és művek megnevezése.
Nyelv
Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat, vonalvastagság, szabályos és
szabálytalan forma).
Formák, színek szabályos elrendezése, egyensúly.
Egyszerű vonal, folt, színritmusok.
Alkotás
Személyes és közös élmények képi- plasztikai feldolgozása. Elképzelt jelenet ábrázolása
rajzban, festményben, szoborban. Milyen vagyok? Élményfeldolgozások „saját személyünk” szerepeltetésével.
Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben.
Zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok készítése.
Befogadás
Egymás munkáinak és műalkotásoknak megfigyelése, az élmény összetevőinek (pl.
anyag, forma, tér, szín, elhelyezés, téma) megbeszélése.

A legismertebb festészeti műfajtípusok (pl. csendélet, portré) megismerése, felismerése.
A körplasztika, dombormű jellemzőinek összevetése (azonosságok, különbségek).
Néhány festmény, szobor alkotójának, a mű címének megnevezése.
A népi bútorok megismerése, skanzen látogatás.
Fogalmak
Szabályos, szabálytalan forma.
Ritmus.
Szimmetrikus elrendezés.
Csendélet, portré.
Képsor
Műalkotások
Steindl Imre: Országház, Kispaládi parasztház, Thököly-vár (Késmárk), Medgyessy Ferenc: Anyaság, Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras,
Sámson dombormű, Szőnyi István: Este, Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcképe, Ferenczy Noémi: Noé bárkája (gobelin-részlet), cifraszűr,
bölcső, csengős népi játék
Technikák
•

Rajzolás, festés a tanult technikákkal.

•

Festés vízfestékkel, temperával.

Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján.
Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki- tapasztalati úton, a természet és
a mesterséges környezet látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által.
Nyelv
A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek).

A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vastagabbak, határolók, felületkitöltők).
Alkotás
Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet alapján.
Képzeletbeli városok útvonalrajzának elkészítése, makettek, tárgyak alaprajzának rajzolásával.
Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása, megjelenítése, felhasználása az élményfeldolgozásban. Változások tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl.
évszak, időjárás).
Saját információközlő
megjelölésére).

jelek

létrehozása

(pl.

tornazsák,

az

öltözőszekrény

Befogadás, megismerés
Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata (pl. anyag, jellemző forma és
szín, változás). Egyszerű, mindennapi magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfejtése
(pl. tankönyv ábrái) . Karakteres emberi gesztusok (testbeszéd, mimika) olvasása. Beszélgetés az utcán látható információs jelekről.
Fogalmak
•

Mimika, grimasz.

•

Vonalfajták, vonalminőségek. Természetes és mesterséges jelek. Az ábra.

Technikák
Modellkészítés papírból. Rajzolás tollal.
Nyomhagyás nyomtatással (tárgyak nyomata).
Tárgy- és környezetkultúra (2) - Óraszám: 8 óra
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, forma és rendeltetés viszonyának tapasztalati megismerése.

Nyelv
Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés mintái, elemei.
Alkotás
Tárgyak készítése, könnyen alakítható anyagokból (játékhoz, ünnephez, meséhez). Csomagolás készítése mintakövetéssel, csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl. ajándékhoz). Környezetalakító tevékenység. Utcakép megfigyelése, ábrázolása emlékezeti alapon. Meseszerű témákhoz tartozó tárgyalkotások.
Befogadás
•

Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendeltetése közötti összefüggések.

•

Használat és jelentés.

•

Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, vizsgálata.

•

A tárgyak üzenetének megfejtése.

Fogalmak
A díszítés mintái, elemei, motívum. Forma és rendeltetés.
Használat és jelentés.
Üzenet.
Technikák
Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz.
Vízfestés és vegyes technikák.
Formázás agyagból, plasztilinból (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés).
Origami jellegű papírhajtogatás.
Papírvágás, ragasztás.
Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, levél).
Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
Konstruálás tárgyakból (pl. termések, dobozok, textil).
Nemezelés gyapjúból (ahol ez megvalósítható).

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 3. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óra

Vizuális nyelv

3

Kifejezés, képzőművészet

16

Vizuális kommunikáció

8

Tárgy- és környezetkultúra

8

Szabadon felhasználható órakeret múzeumlátogatásra,
tehetséggondozásra, filmvetítésre

2

Összesen:

37

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló képes a vizuális nyelvi- a képi és plasztikai- kifejezőeszközök, elemek, ritmusok, a síkbeli és térbeli kompozíció egyre tudatosabb alkalmazására élményfeldolgozó, alkotó munkájában.

•

Aktívan részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásban, és műélményét
meg tudja fogalmazni. A bemutatott műalkotások közül legalább 3-3 festményt, szobrot felismer, s ezeket szerző és cím szerint meg tudja nevezni.
Feladataihoz használja a könyvtár művészeti könyveit.

•

Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket ábrázolásban megragadni, változást, folyamatot értelmesen rögzíteni. Megérti környezetének,
tankönyveinek fontos vizuális jeleit, közlő ábráit, maga is tud magyarázó rajzot készíteni.

•

Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő tárgyat, betartva a konstruálás lépéseit és legfőbb szabályait. Rendelkezik a forma és a rendeltetés viszonyával kapcsolatos alapvető képzetekkel. Ismeri és megnevezi lakóhelyének és környékének egy-egy nevezetes épületét, köztéri szobrát. Rendelkezik
helytörténeti, vagy közgyűjteményben szerzett élményekkel.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények
•

Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.

•

Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával.

•

Tudja, mi a kontraszt.

•

Ismerje a fő- és mellékszíneket.

•

Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. - Tudjon valamely
eseményt, élményt megfogalmazni.

•

Legyen jártas az eszköznélküli anyagalakításban.

•

Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.

•

Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.

•

Ismerjen néhány népművészeti technikát.

•

Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás)

•

Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket
alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.

•

Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.

•

Ismerjen legalább 3-3 műalkotást és alkotóját, azokról tudjon összefüggően
beszélni. - Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.

•

Tudja, mi a tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.

•

Legyen képes alkalmazni néhány kézművestechnikát.

Vizuális nyelv (3) – Óraszám: 3 óra
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Színellentétek megfigyelése a természetben, a környezetben.
Játékos színkeverési gyakorlatok, színárnyalatok előállítása.
Elemek rendezése a képsíkon.
Nyelv
Új vizuális nyelvi elemek: formára vonatkozó; színre vonatkozó.
Formára vonatkozó: nyújtott-kövér, egyszerű-tagolt, pozitív-negatív.
Színre vonatkozó: élénk és tompa szín, ragyogó fény és tompa fény, formaellentét és
színellentét, világos és sötétszín-ellentét.
Vonalellentét, felületellentét.
Alkotás
A vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése látványokban, tárgyakban, műalkotásokban.

Színkeverések: kékes-, vöröses-, sárgás-, zöldesszürke; barna kikeverése pirosból-zöldből, pirosból-feketéből, zöldből-sárgából és feketéből.
Ismeretek
Színárnyalat, színek megnevezése ( kevertszínek )
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, ritmus tudatosabb megválasztása. Események illusztrációja, történetek kifejezése képsorozatokban.
Műalkotás vizsgálata adott szempont szerint.
Műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép, életkép, csatakép) ismerete,
műélmény megfogalmazása.
Nyelv
Az ábrázolási szándék, a vizuális nyeli elemek és az elrendezés viszonya.
Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. A képmező. Komponálás különböző formákban
(pl. álló, fekvő téglalapon).
Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésének eszközei.
Alkotás
Egyéni és közös élmények feldolgozása, festményben, rajzban, plasztikában.
Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma feldolgozásában.
Események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrázolása egy képben, közös megjelenítése képsorozatokban (pl. rajzos napló egy kirándulásról).
Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-) események feldolgozása síkban és térben.
Befogadás
Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok szerint, a műélmény megfogalmazása.
Egyes képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika) jellemzőinek elemzése.
Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének ismerete.

Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény felkeresése.
Fogalmak
Folt-, forma-, színritmus
Komponálás
Képmező
Illusztráció, rajzos napló
Tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika
Műalkotások
Hollókői ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház külső és belső képe, Árva
vára, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Schaár Erzsébet: Kirakat, Constantin Meunier:
Teherhordó munkás, Ferenczy Béni: Játszó fiúk, Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry herceg hóráskönyvéből, Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt tó, Paul Cézanne: Csendélet, Ferenczy Károly: Festono, Fényes Adolf:
Testvérek, Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal, Bálint Endre: Vándorlegény
útrakél, Kentaur alakú aqumanile, Ember alakú butella.
Technikák
•

Modellkészítés papírból.

•

Kollázs, textilplasztika.

•

Rajzolás tollal, grafittal, krétával.

•

Festés vízfestékkel, temperával.

Vizuális kommunikáció (3) - Óraszám: 8 óra
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Nézetek alkalmazása a térábrázolásban.
Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata. Térkép, alaprajz megértése.

Nyelv
•

A jellemző nézet és a formajele.

•

A körülhatároló- és jelölő vonal.

•

A folt és felület betöltésének eszköze.

•

Forma egyszerűsítése foltra.

Alkotás
Egyszerű természeti (állatok) vagy mesterséges tárgy ábrázolása látvány szerint, valamint elöl- és oldalnézetből.
Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély, sátortábor), esetleg makettjének
elkészítése.
Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből.
Változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyzetek ábrázolása képsorokkal.
Egyszerű összefüggések ábrázolása magyarázó rajzzal.
Meghívó tervezése elképzelt eseményhez.
Befogadás
A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése, jellegének leírása.
Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása (síkjellegű, tömbszerű forma).
Tárgy jellemző nézete, a látvány és ábra megfeleltetése.
Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása, értelmezése, összevetésük a valós terekkel.
Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján (pl. képregény).
A fázisrajz és a folyamatábra rendeltetése.
Képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a jelek és a jelentés viszonya.
Fogalmak
•

elöl- és oldalnézet, felülnézet

•

körülhatároló, jelölő vonal

•

jelek, jelzések, jelképek

•

makett

•

magyarázó rajz

•

sík- és tömbforma - a látvány és az ábra

•

fázisrajz, folyamatábra

Technikák
Rajzolás grafittal, krétával.

Montázs, kollázs.
Papírhajtogatás, papírkivágás.
Festés temperával.
Nyomatok (radír, burgonya, levél).
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek megfelelően.
Mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése.
A lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének megismerése.
Könyvtárhasználat.
Nyelv
A használati tárgyak külső megjelenésében látható jelentés, ennek kifejező eszközei
(alakja, színei, mintái, anyaga).
A tervezés és eszköze: a vonal.
Alkotás
•

Funkciónak megfelelő egyszerű terv készítése (pl. bábok, játékok, edények,
taneszközök).

•

Csomagolás készítése minta után, és egyéni elképzelés alapján (papírból, textilből).

•

Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végig vitele: ötlet (gondolati terv), elkészítés, kipróbálás.

•

Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés).

Befogadás
A rendeltetés (tartalom) és a forma összefüggéseinek megfigyelése, elemzése, a jelen és
a múlt néhány tárgya és a lakóhely-jellegzetes építményei kapcsán.
A tárgyalkotás, konstruálás lépései, folyamata.
A funkcionális és anyagszerű formaképzés néhány szabálya (pl. használhatóság).
Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl. rendeltetés) alapján.

Az alaprajz fogalmának megismerése, értelmezése.
Fogalmak
•

tervezés

•

az alkotás folyamata

•

tartalom és forma

•

funkció és használhatóság

•

az alaprajz fogalma

Technikák
Rajzolás: rosttollal, krétával és ceruzával.
Viaszkarc.
Festés temperával, vízfestékkel, krétával, vegyes technikával.
A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból, szabásminta alapján, díszítés
nyomhagyással.
Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázstechnikák.
Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs).
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak, termések).
Ismeretek a megismert műalkotás technikákról: akvarell, olajfestmény, kő-, agyagbronzszobor.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 4. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óra

Vizuális nyelv

4

Kifejezés, képzőművészet

14

Vizuális kommunikáció

9

Tárgy- és környezetkultúra

4

Szabadon felhasználható órakeret készségfejlesztésre,
tehetséggondozásra, tárlatlátogatásra, pályázatokra való
felkészülés

6

Összesen:

37

A továbbhaladás feltételei
•

A negyedik osztály befejezéséig megszilárdulnak a gyermek vizuális nyelvi
és kompozíciós készségei. Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan
választja, motívumai egyre változatosabbak; megjelenít jellemző mozdulatokat.

•

Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál; tetszésítéletét indokolja. Ismeri a képzőművészet több műfajtípusát.

•

Felismer, megnevez művészeti ág, cím és alkotó szerint az elemzett alkotások
közül legalább három-három művet. Ismeri a lakóhelyén vagy környékén található múzeumot vagy néprajzi gyűjteményt. A könyvtár művészeti albumait
önállóan használni tudja.

•

Adott modelleket közvetlen megfigyelés alapján értelmesen ábrázol, jellemző
formáik, főbb arányaik megragadásával. Vázolni tudja, érti a nézetek összefüggését.

•

Rendelkezik alapvető színismeretekkel, színhasználati jártassággal. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban. Megalkot
egyszerű képi közléseket.

•

Ötletes és egyre önállóbb a különféle rendeltetésű tárgyak készítésében. Érti a
tárgyalkotó folyamatot a helyzet felismeréstől az ötlet megszületésén át az elkészítésig, az ésszerű munkamenet betartásáig. Képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök, formája (anyaga, mérete) és funkciója (jelentése) közötti kapcsolat felismerésére. Rendelkezik ismeretekkel az épület rendeltetéséről,
tud konkrét példákat említeni. Életkornak megfelelő jártassággal, készségszinten alkalmazza a tanult technikákat, és ábrázolási módokat. Kialakult ismeretei vannak az egyszerű; eszköz nélküli, a kézi szerszámmal végzett
anyagalakításban.

•

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények (m=min. követelmény)

•

Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat. (m)

•

Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és plasztikában. (m)

•

Legyenek képesek a valóság téri viszonyait rajzukban takarással, feljebb-lejjebb helyezéssel, nagyságviszonyuk érzékeltetésével kifejezni.

•

Tanári irányítással tudják az összetettebb mesterséges és természetes formák
arányait, részarányait megközelítő pontossággal ábrázolni nézőpont figyelembevételével takarásban, rálátásban.

•

Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. (m)

•

Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. (m)

•

Ismerjék a fő- és mellékszíneket, legyenek képesek a színek keverésére, a
színárnyalatok megkülönböztetésére.

•

Ismerjék a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudják kikeverni ezeket (m)

•

Ismerjék a tanult kompozíciós elemeket, kifejező eszközöket, tudják azokat
alkalmazni.

•

Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.(m)

•

Legyenek képesek értékelő véleményt mondani saját és társaik munkájáról.

•

A műalkotások elemzése során ismerjék fel a tartalmi vonatkozásokat.

•

Ismerkedjenek meg lakóhelyük, környezetük művészeti emlékeivel, népművészeti hagyományaival.

•

Igazodjanak el a számukra fontos jelekben, ábrákban, tudjanak maguk is jól
értelmezhető jelet konstruálni.

•

Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. (m)

•

Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat

Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Vizuális nyelvi ismeretek modellezése tárgyegyüttes, látvány összeállításával.
Kifejező és ábrázoló típusú feladatok a vizuális nyelvi elemek gyakorlására.

Nyelv
Vizuális elemek relációja (azonosság, hasonlóság, arányviszonyok, szimmetria.
Színek tónusai; sötét és világos színértékek.
Alkotás
Hangulatok, érzelmek kifejezése színekkel
Formák téri elrendezése, egyes térrendezési konvenció használatával.
Térábrázolási konvenciók ismeretében síkon téri szerkezet felismerése (fotókon, műalkotásokon)
A látszat illúziójának keltése a képmezőben történő lejjebb- feljebb helyezéssel és takarással.
Ismeretek
•

azonosság, hasonlóság, arány, szimmetria

•

12 tagú színkör, színárnyalatok

Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel.
Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, tudatos komponálás.
A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a formák, foltok, tömegek,
elrendezése. Műalkotások hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek
felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése, népművészeti tárgyak megismerése.
Nyelv
•

Összetettebb vizuális minőségek szélesebb skálájának ismerete és használata
az alkotásban.

•

Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt.

•

A színek hangulati hatása.

•

Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, elhelyezéssel, kontraszttal, vonalvastagsággal.

•

Egyensúly és feszültség, szimmetria, aszimmetria.

•

Komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módszerei.

Alkotás
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkban, térben.
Jellegzetes mozgások kifejezése elképzelt vagy megtörtént események ábrázolásával.
Művészi és köznapi élmények, emlékek, gondolatok és történetek feldolgozása közös
alkotásokban (pl. illusztrációban, képsorozatban, szoborkompozícióban). Ülő alak mintázása egy tömbből, ábrázolása síkon.
A portré. Milyen vagyok? Milyennek látom magam? Arcképfestés, az arc plasztikai minőségei.
Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel, megszemélyesítéssel.
Befogadás
•

Képzőművészeti alkotások leírása, a legfontosabb vizuális nyelvi, kompozíciós, tematikai és a mű típusából adódó hatás értelmezése.

•

Egyes képzőművészeti műfajtípusok jellemzői (pl. vallásos téma; életkép,
történelmi kép, illusztráció, lovas szobor, kisplasztika).

•

Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa.

•

A múzeumok szerepe. Az elérhető közgyűjtemény, kiállítás megtekintése, a
lakóhely nevezetes szobrainak, épületéinek megismerése.

•

Könyvtári munka.

Fogalmak
•

egyéni stílus

•

ellentét, színkontraszt, vonalkontraszt

•

egyensúly, feszültség, szimmetria, aszimmetria

•

formaátírás

•

műtípusok közül: vallásos téma, életkép, történelmi kép, illusztráció, lovas
szobor , kisplasztika

Műalkotások
•

Kerített ház – Pityerszer, Botpaládi ház, Faragott, festett, oromzatos ház –
Hegyhátszentpéter, Hollókői ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház belső és külső képe, Budapest Hősök tere, Vajdahunyad vára, Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház, Ligeti Miklós: Anonymus, Ferenczy
Béni: Bem érem, Götz János: Szarvas, Cseh László: Táncolók, Michelangelo:
Ádám teremtése, Ferenczy Károly: Október, Fényes Adolf Babfejtők, Koszta
József Tányértörölgetők, Wagner Sándor: Dugovics Titusz, Glatz Oszkár:

Birkózók, Kapatisztító, Kunsági gyapjúhímzés, Hímes tojás, Mézeskalácsbáb,
Aratókorsó, Tálak, Miskakancsó, Magyar koronázási jelvények.
A műfaj tipikus alkotásait a tanító választja ki. Az 1-4 évfolyamra ajánlott lista csak
segítségül szolgál.
A kiválasztás szempontjai
•

Legyenek az egyetemes és a magyar művészettörténet kiemelkedő alkotásai.

•

Kapcsolódjanak műfajban, műnemben a témához.

•

Szerepeljenek vegyesen történelmi és mai alkotások.

•

Kiemelten mutassák be a regionális és helyi művészeti értékeket.

Technikák
Rajzolás, festés szabadon választott technikákkal.
Mintázás agyaggal.
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és színtanulmány, a
takarás megfigyelése, dinamikus mozgásábrázolás.
Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése.
Nyelv
A formák (foltok, tömegek) és színek közlési szándékának megfelelő elrendezési módjai a kiválasztott képmező formában illetve a térben.
Foltok, tömegek, mint a testesség hangsúlyozásának eszközei.
A vonal kiemelő szerepe a „keresgélő”, vázoló vonalak, a körvonal, vonalrendszerek,
szerkesztett és szabadkézi vonalak.
A sötét-világos, hideg-meleg kontrasztok figyelemfelhívó jellege.
Alkotás
•

Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és tónusos megjelenítés ).

•

Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása
( pl. egy növény élete).

•

Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok készítése.

•

Jelalkotó forma-, vonal-, színredukciók.

Befogadás
Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb helyezés.
A felülnézet.
Magyarázórajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funkciója; olvasásuk, üzenetük
értelmezése.
Sík- és térformák jellemzői.
Színismeretek összefoglaló áttekintése.
Ábra és látvány kapcsolatának elemzése.
Fogalmak
•

A formák, tömegek és színek elrendezési módja a képmezőben illetve térben

•

Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt

•

Folyamat és ábrázolás

•

Alaprajz és térképvázlat

•

Forma-, vonal- és színredukció

Technikák
Rajzolás grafittal, rosttollal, diófapáccal.
Modellkészítés papírból
Origami hajtogatás
Nyomhagyások nyomással, préseléssel.
Tartalom
Témák
•

Nyelv

•

Alkotás

•

Befogadás

Belépő tevékenységek
Tárgykészítés adott igény alapján

Tárgyelemzés, épületelemzés az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának feltárásával.
Nyelv
•

A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei.

•

A rendeltetés, az anyag, a forma, a díszítés és a méret összehangolása, célnak
megfelelő megválasztása.

•

Az épület külső kifejező eszközei (méret, tömeg, tagoltság, anyag, hely).

Alkotás
Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatának megfelelő elkészítése.
Egyszerű tárgy, épület modellezése, tervezése. Tanszerek tervezése, készítése.
Agyagedények készítési módjának megismerése, megformálása.
Zárt és nyitott formák tervezése, elkészítése.
Környezetalakító tevékenység ( pl. kiállítás rendezése, alkalmi teremdíszítés ).
Befogadás
Megfigyelések a külső és belső térben, nyitott és zárt terek, térrészek hatása.
A közvetlen környezet tárgyaiban a tartalom és forma kapcsolatának megismerése.
Köznapi és ünnepi tárgy- és tárgycsalád elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a forma legegyszerűbb összefüggésének bemutatásával (magyar és más kultúrákból származó példákon).
Helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése.
Fogalmak
•

egyéni stílus

•

formajegyek

•

méret, tömeg, tagoltság

•

a modell

•

lakóépület, középület, népi építészet

Technikák
Az előző évben már tanult technikák újabb technológiai változatai.
Kollázs és montázs.
Anyagátalakítások: papírhajtás, agyagmunkák, vágás, madzagszövés.
Fonás, gyöngyfűzés.

Textil-, drót- és papírplasztikák, tárgykonstrukciók, modellek.
Művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán (pl. egyedi rajz, sokszorosító grafika, kő- és fafaragás,…)

ÉNEK-ZENE
1-4. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

1.
heti

évi

2.
heti

évi

3.
heti

évi

4
heti évi

Összesen

Ének-zene

1

37

1

37

1

37

1

148

37

Bevezető
Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és
jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a
beleélés – átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és
fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberi közösségek és kultúrák befogadására. A
zenei nevelés fontos része az anyanyelvi nevelésnek is, hiszen a nyelv ritmusa,
zeneisége szervesen kapcsolódik a szótagolás, a helyes hanglejtés kialakításában.

Célok és feladatok
A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén
és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult, alkotó légkör, a
játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása.
A zenei nevelés célja a zene, az éneklés megszerettetése a zenei
kifejezőeszközök megismertetése révén olyan motivációk kialakítása, melyek lehetővé
teszik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban. Az énekhang minden
gyermek veleszületett „hangszere”, ezért az énekes tevékenységek a zenei
foglalkozások alapját képezik.
Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati
alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a közös
muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható
lehetőségét kínálja.
A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó
különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól
koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását.
Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek,
karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. Kiemelkedően fontos a
zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehetővé az értékes
műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.
A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának
fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. A

magyar népzene és műzene megismerése igen fontos a nemzeti identitás megőrzésében.
Az európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása segíti a tanulókat a zenei
világképük kialakításában.
A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása
megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét.
A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet ébreszthet
a rendszeres hangszertanuláshoz.
A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a
gyermeki élményvilág fontos része.

Fejlesztési feladatok:
•

zenei alkotóképesség

•

interpretáció

•

improvizáció

•

megismerő-és befogadóképesség

•

zenehallgatás,

•

zenei hallás és kottaismeret

Fejlesztési követelmények
Éneklés
Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező „saját hangszer”
megformálása, vagyis az éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása.
Fejlesztési követelménye a csoport egységes, szép közös éneklése helyes légzéssel,
értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos dalkezdéssel és zárással. Énekes
játékok, táncos dallamok előadása mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának
megfelelően.
Zenei hallás
A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és
dinamikaérzék kialakítására irányul, tanult dalokon. A hangszínhallás fejlesztése tegye
képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok felismerésére. A belső hallás
megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és
mozgásos megfogalmazása is fejlesztési követelmény.
Zenei olvasás-írás
A zenei olvasás-írás fejlesztésének követelménye ebben az életkori szakaszban a
tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról és kottaképről. Ismert dalok
szolmizált olvasása és felismerése kottaképről és kézjelről. A megismert szolmizált
hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó helyekkel.

Zeneértés
A zeneértő és –érző képesség fejlesztésének követelménye többször
meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok, hangszerek
hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, kifejező erejének
megfigyelése.

Értékelés
A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel
írásban a tanév során folyamatosan. Első év végén szöveges értékelést kapnak a
gyerekek, mely kiterjed az egyes részterületek, megjelölt fejlesztési területek részletes
értékelésére.
A 2-4. évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után. A
tanév során a szóbeli feleletek, írásbeli feleletek, dolgozatok, felmérések értékelése
osztályzattal történik. Osztályzat a tanév végén a továbbhaladás feltételeinek
figyelembevételével.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Első daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk
Második daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk
Harmadik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk
Negyedik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk
Forrai Katalin: Ének az Óvodában, Edito Musica, Budapest
Taneszköz lista
Tanári:
•

táblai ritmuskártyák

•

táblai hangoszlop

•

zenei anyag különböző hanghordozókon

•

zeneszerzők képei

•

ritmushangszerek

Tanulói:
•

tankönyv

•

hangjegy füzet

ÉNEK-ZENE – 1. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Éneklés

20 óra

Zenehallgatás

5 óra

Improvizáció

Folyamatos

Zenei ismeretek

12 óra

A továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első két évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
Cél
Az éneklés megszerettetése.
Alapvető dallami, ritmikai elemek elsajátítása.
Népi, énekes gyermekjátékok eléneklése, játszása.
Dalok hallás utáni megtanulása.
Éneklés
Magyar, népi mondókák, népi gyermekjátékok.
Kis hangterjedelmű magyar népdalok.
Ünnepkörök dalai.
Művészi értékű komponált gyermekdalok.
Belépő tevékenységek
Dalos játékok előadása.
Éneklés szöveggel emlékezetből.
Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári irányítással.
Megfelelő tempóválasztás, törekvés a tempótartásra.
Helyes éneklési testtartás, levegővétel alkalmazása.
Megadott hangmagasság felismerése, átvétele.

Zenehallgatás
Tárgyi, környezeti zajok, zörejek.
Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások.
Tanult magyar népzenei anyag, eredeti felvételen.
Belépő tevékenységek
Dinamikai ellentétpárok (halk-hangos) megkülönböztetése.
Alapvető tempókülönbségek összehasonlítása.
1-2 perces zenei művek, részletek figyelemmel kísérése.
Hangszínhallás fejlesztése:
emberi hangfajták hallás utáni megkülönböztetése,
hangszerek felismerése hangzás alapján
környezeti zajok megkülönböztetése, felismerése
Improvizáció
•

Tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok.

•

Tanult dallami elemek.

Belépő tevékenységek
Énekes és ritmikus variációs játék elemi ritmusértékek felhasználásával.
Énekes párbeszéd – visszhangjáték.
Ritmus és dallammotívum variálása.
Zenei ismeretek
Dalismeret, ritmikai ismeret, dallami ismeret, zenei írás-olvasás, tonalitás, előadási,
hangszín.
Belépő tevékenységek
•

Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek bemutatása.

•

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel használata.

•

Dallamelemek, szolmizációs hangok tanulása.

•

A vonalrendszer ismerete, hangjegyek elhelyezése vonalrendszerben.

•

Hangos-halk hangok, tempó felismerése, megkülönböztetése.

•

Ritmushangszerek megfigyelése, használata.

ÉNEK-ZENE – 2. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Éneklés

20 óra

Zenehallgatás

5 óra

Improvizáció

Folyamatos

Zenei ismeretek

12 óra

A továbbhaladás feltételei
20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből.
Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete.
Tanult népszokások ismerete.
Kifejező éneklés.
Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
Együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban.
Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről.
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.
Vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól.
Saját név megjelenítése.
A tanult ritmusértékek felismerése és megszólaltatása kottaképről (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, félérték és szünetjele).
A vonalrendszer ismerete.
Éneklés
Újabb népi mondókák, népi gyermekjátékdalok, népszokások.
Magyar és rokon népek dalai.
Nemzeti és etnikai kisebbségek dalai.
Ünnepkörök dalai.
Műdalok az életkornak megfelelően válogatva.
Belépő tevékenységek
Népi gyermekjátékok, népszokások előadása.
Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos osztásban.

Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban.
Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről.
Dallamváltozatok felismerése hallás után.
Zenehallgatás
Ünnepkörhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények hallgatása.
Kisebbségi és rokon népek népzenei felvételei.
Gyermekdalok és magyar népzene feldolgozásokban.
Cselekményes zenék.
Belépő tevékenységek
Újabb zenei együttesek és felismerése hangzás alapján: gyermekkar, vonós-, fúvós zenekar, hegedű, fuvola, fagott.
Különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni megfigyelése.
Az iskolai koncertek, hangversenyek látogatása.
Improvizáció
Magyar gyermekdalok. Népzenei, műzenei énekes anyag. Olvasógyakorlatok.
Belépő tevékenységek
Ritmusosztinato szerkesztése és előadása.
Ritmusfelelgetős előadása.
Ritmuskíséret rögtönzése, az iskolai ritmushangszerek használata.
Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelt formájában.
Zenei ismeretek
Dalismeret, ritmikai ismeret, dallami ismeret, zenei írás-olvasás, tonalitás, előadási,
hangszín.
Belépő tevékenységek
Félértékű ritmus és szünetjel, ritmuskánon előadása kézzel és ritmushangszerekkel.
Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek bemutatása.
Újonnan belépő pentaton dallam-hangok megismerése.
Pentaton hangkészlet elemeinek elhelyezése különböző magasságokban az öt vonalon.
Lá és dó pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok éneklése.
Hangos-halk hangok, tempó felismerése, megkülönböztetése.

Ritmushangszerek megfigyelése, használata.
Gyermekkar, fúvós- vonószenekar, hegedű, fagott hangjának felismerése.

ÉNEK-ZENE – 3. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Éneklés

20 óra

Zenehallgatás

5 óra

Improvizáció

Folyamatos

Zenei ismeretek

12 óra

A továbbhaladás feltételei
•

10 dal közös éneklése emlékezetből.

•

Tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása tanult dalokban.

•

Hangszerek megnevezése hangzás alapján.

•

Kórustípusok hallás utáni felismerése.

•

Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése.

•

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint.

•

Megismert dallamrelációk felismerése kottaképről.

Éneklés
Szerepjátszó gyermekjátékok.
Magyar népdalok, népszokások dalanyagának bővítése.
Európai gyermekdalok.
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb dalai.
Újabb műdalok. Ünnepkörök dalai.
Kétszólamúság, kánonok éneklése.
Belépő tevékenységek
Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal.
Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés.
Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása.
Ritmushangszerekkel kísért éneklés.
Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére.

Zenehallgatás
Eredeti népzenei felvételek hallgatása.
Cselekményes zenék meghallgatása, értése.
Nőikari, férfikari, vegyeskari művek.
Műzenei szemelvények hallgatása.
Belépő tevékenységek
Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása.
Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásában.
Hangfajok hallás utáni megnevezése.
Hangszerek hallás utáni megnevezése.
Improvizáció
Olvasógyakorlatok.
Belépő tevékenységek
Variációk: szaporítás-ritkítás szerkesztése.
Játékok a dinamikával, tempóval.
Hiányzó dallam-, ritmusmotívum pótlása.
Azonos dallamhoz különböző befejezés rögtönzése.
Zenei olvasás-írás
Olvasógyakorlatok. Magyar népdalok, műdalok.
Belépő tevékenységek
Az eddig tanult ritmusok lejegyzése, olvasása, felismerése.
Daltanulás kézjelről, kottáról.
Új ritmusmotívumok és dallammotívumok leírása tanári irányítással.
Zenei ismeretek
Dalismeret, ritmikai ismeret, dallami ismeret, zenei írás-olvasás, tonalitás, előadási,
hangszín.
Belépő tevékenységek
Egész értékű hang és szünetjele, átkötött hang, önálló nyolcad és szünetjele, szinkópa, a
négyes ütem, kétszólamú ritmusgyakorlat.
Felső dó, alsó szó.

Alkalmazkodó ritmus.
Magyar népdalok sorszerkezete.
Kürt, üstdob.

ÉNEK-ZENE – 4. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Éneklés

20 óra

Zenehallgatás

5 óra

Improvizáció

Folyamatos

Zenei ismeretek

12 óra

A továbbhaladás feltételei
•

10 magyar népdal, műdal közös éneklése.

•

A Himnusz éneklése pontos szöveggel.

•

Iskolai ünnepélyek dalainak éneklése.

•

A meghallgatott zenés mesék felidézése.

•

Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése.

•

Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.

•

Ritmussor szabad- és adott szempontok szerinti rögtönzése.

•

Tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni.

•

A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas ütemben is.

•

Tudjon dalrészletet olvasni és kottába írni tanítói segítséggel.

Éneklés
Újabb magyar népdalok, európai népdalok.
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai.
Egyházi népénekek.
Könnyű kétszólamúság.
Himnusz.
Ünnepkörök dalai.
Művészi értékű komponált gyermekdalok.
Belépő tevékenységek
Fokozatos halkítás, erősítés a zenei mondanivaló erősítésére.
Bicíniumok csoportos előadása.

Szolmizált éneklés kottaképről.
Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről.
Ritmusjátékok, gyakorlatok.
Zenehallgatás
Karművek, vegyeskari feldolgozások.
Népdalfeldolgozások.
Hangszeres karakterdarabok.
Műzenei szemelvények.
Belépő tevékenységek
A vegyeskar szólamainak felismerése és megnevezése.
Hangszerismeret bővítése (klarinét, cselló).
Ismert hangszerek hangzás utáni megnevezése.
Fokozatos halkítás, erősítés megfigyelése műzenei példákon.
Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz.
Improvizáció
Olvasógyakorlatok.
Magyar népdalok és más dallamok.
Zenehallgatási szemelvények.
Belépő tevékenységek
Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami elemekkel.
Ritmuskísérlet rögtönzése ismert dallamhoz, újonnan tanult ritmusokkal.
Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz.
Zenei írás-olvasás
Tanult dalanyag. Öt és hétfokú olvasógyakorlatok.
Belépő tevékenységek
A tanult ritmusképletek felismerése, olvasása kottaképről, és írása.
Dallamolvasás fá és ti hangokkal.
Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése.

Zenei ismeretek
Dalismeret, ritmikai ismeret, dallami ismeret, zenei írás-olvasás, tonalitás, előadási,
hangszín.
Belépő tevékenységek
Pontozott félkotta és szünetjele, nagy éles-nyújtott ritmus, 3-as ütem, a váltakozó ütem
fogalma.
Fá, ti hangok, hétfokúság.
Belépő hangok kézjele, betűjele.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
1.-4. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

1.
heti

évi

2.
heti

évi

3.
heti

évi

4
heti évi

Összesen

Technika és
életvitel

1

37

1

37

1

37

1

148

37

Bevezetés
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok, értékek és kompetenciák az
Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületen mind megjelennek. E
műveltségterület tartalmilag leginkább a Természettudományi és technológiai
kompetencia és a Kezdeményező- és vállalkozóképesség kialakításában vállal szerepet.
Más értelemben a műveltségterület célja és feladata, hogy az iskolát befejező tanulók
tudjanak élni, dolgozni és tanulni a technikai világban.
1. Jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a szűkebb és tágabb technikai
környezetben, magabiztosan és szakszerűen használják az eszközöket, tárgyakat,
épületeket.
2. Legyenek képesek a tárgyak, eszközök, árucikkek, szolgáltatások megfigyelésére,
meghatározott szempontok szerinti kritikus elemzésére, összehasonlítására, a beszerzés
és a használat során döntés előkészítésére és döntésre.
3. Tudjanak dolgozni, azaz rendelkezzenek a technológiai folyamatok alapvető
ismereteivel, gyakorlatával, szokásaival, fogásaival.
4. Készüljenek fel a technikai világ további megismerésére, a tanulásra.

Alapelvek, célok
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület alapvetően a világ
tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben
hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez. A
műveltségterület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók
ismereteit. Konkrét problémahelyzetekből indul ki, életszerű megoldásokkal,
eljárásokkal dolgozik, ezáltal kapcsolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli
világ között.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja a mesterséges
környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának,
biztonságérzetének növelése; az emberi alkotások megismertetésével a világ
teljességének és szépségének átélése. További célja a civilizáció társadalmi, környezeti
vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság

kialakítása, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói
magatartás megalapozása. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati
elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a
pozitív alkotó magatartás kialakítása a cél. A munkafolyamatok és egyes szakmák
vázlatos bemutatása, megismerése a pályaorientációt alapozza meg. A problémák
megoldása, a konfliktusok kezelése segít a tanulónak abban, hogy rátaláljon szakmai
identitására, helyére a világban, és helyes önértékelésű, fejlődőképes autonóm
személyiséggé váljon.
A műveltségterület fő témakörei a következők lehetnek:
•

Munkakultúra: Technológiai algoritmus megérzése, szokások átvétele, a célszerűség és gazdaságosság elve, alkalmazása a gyakorlatban, rutin és újítás,
alkotófolyamatok: igény, tervezés, döntés, szervezés, kivitelezés

•

Termeléskultúra: Anyag, energia, információ (eredet, termelés, elosztás, szállítás, fogyasztás, gazdálkodás), termesztési rendszerek, termelési rendszerek

•

Háztartáskultúra: Háztartás-ökonómia, háztartási technológiák, lakáskultúra,
háztartási gépek, háztartási energia és más ellátó rendszerek

•

Környezetkultúra: Tárgyi környezet, épített környezeti rendszerek, agrotechnikai és ipari rendszerek, környezetgazdálkodás, a hasznosság és szépség elve

•

Közlekedéskultúra: A közlekedés rendszere, közlekedési eszközök, közlekedési szabályok

•

Gazdálkodáskultúra: Tervezés, költségvetés, források, költség, haszon, elosztás, idő, beruházás, befektetés, technikai változás gazdasági, ökológiai és szociális hatásai, foglalkozási ágak

•

Egészségkultúra: Egészséges életmód, korszerű táplálkozás, napi testmozgás,
öltözködés, balesetmegelőzés, ergonómia, pályaártalmak, káros szenvedélyek, legális és illegális drogok veszélyei.

•

Biztonságkultúra: Az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezők felismerése, az egyén felelőssége a vészhelyzetek kialakulásában, kialakításában,
katasztrófavédelem (tűz- és polgári védelem, tervezés, megelőzés, beavatkozás, értékelés)

•

Fogyasztói kultúra: Termék, termékszerkezet, termékelemzés, áru, piac, marketing, reklám, kereskedelem, fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztás, pénzgazdálkodás, takarékosság, gazdaságosság, minőség és biztonság

•

Szabadidő-kultúra: Önfejlesztés, társas kapcsolatok, sport, művelődés, szórakozás, játék

•

Információs kultúra: Kommunikációs rendszerek, információs rendszerek,
modellezés, mérés, vezérlés és szabályozás, automatizált rendszerek, robotika, technikai újdonságok befogadása

•

Pályaorientáció: Személyes igények meghatározása, a tanulás szerepe a sikerben, az ismeretek, tapasztalatok, élmények hatása a pályacélok kitűzésében, a
folyamatos fejlődés lehetősége és szükségessége.

Fejlesztési feladatok
A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna
és veszélyei: a fenntartható fejlődés gondolata
Részletesen a témakörökből a következőket vennénk át 1-4., 5-6. és 7-8.
évfolyamon:
•

A mesterséges környezet

•

A technika feladata, az emberi szükségletekből adódó technikai problémák
megoldása

•

Az ember, a társadalom, a természet és a technika kapcsolatrendszere

•

A környezet használata, élet a környezetben

•

Tervezés, a megoldáshoz vezető út kialakítása

•

Kommunikáció: a terve megjelenítése szóban, írásban, rajzban, anyagban

•

A terv elképzelésének értékelése, megfeleltetése az igényeknek és a lehetőségeknek

•

A terv megvalósítása térben, anyagban

•

Kommunikációs képesség (szövegértés, rajzolvasás)

•

Ítélőképesség az alkotófolyamat minden pontján

•

Konstruáló képesség, eszközhasználat, ügyesség

•

Ismeretek (anyag, szerkezet, technológia, forma, funkció)

•

Szervezőkészség

•

Magatartásformák

•

Képességek

•

Készségek, jártasságok

•

Ismeret, megismerés

•

Ítélőképesség, döntésképesség

•

Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás

•

Megfigyelés, vizsgálat

•

Technológiai rend, térszemlélet

•

Gazdálkodás, környezettudatos magatartás

KÖRNYEZETISMERET
1-4. évfolyam
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Bevezető
A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen
világa iránti érdeklődést, bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló
megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek „felfedezésére”, javítsa a tanulóknak a
környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezettudatos viselkedést.
A tantárgy tanítása lehetőséget nyújt a kognitív képességek fejlesztésére, a logikus
gondolkodás fejlesztésére, tapasztalatszerzésre, a gyűjtött adatok rendszerezésére, a
fogalomalkotásra.

Célok és feladatok
A környezetismeret tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük,
majd a távolabbi természeti és mesterséges környezetük jellemző anyagaival,
jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az ember és környezet
kapcsolatával.
A tanítás-tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai,
településének környezete, majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére
törekedjünk. Ezen keresztül segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő és
élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez kötődést, s
ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg.
A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség
megalapozása érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, aszok
rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazáshoz szükséges
képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze.
Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes,
mind közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. Az egyszerű megismerési,
tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel a
természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt.
Az évi egy alkalommal megrendezett Föld Napja program keretében a tanulók
aktívan megtapasztalják a lakóhely rendezésének, tisztán tartásának fontosságát, ezzel is
segítve a környezettudatos magatartás kialakítását.

Lakóhelyi környezetünk megismerése során tanítsa meg a tanulókat egyre
nagyobb önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni, elemi fokon
tájékozódni a térben, melyre kiváló lehetőséget teremt az iskolán által évente egyszer
megrendezett közlekedési nap és közlekedési vetélkedő.
Kiemelt feladat egészségünk védelmének tudatosítása, a prevenció fontossága,
melyre a faluban évente két alkalommal megrendezett egészséghét kiváló lehetőséget
teremt.
Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek
megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság
növelése.
Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető
tulajdonságairól, segítse észlelni, és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és
minőségi változásait.
Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő
és élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia
létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.

Fejlesztési követelmények
•

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek

•

A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt.

•

Érdeklődésének megfelelően tudjon ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges ismerethordozók révén.

•

Legyen képes ismereteit, tapasztalatait feljegyezni, megfogalmazni kísérletek
elvégzése után.

•

Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben (hosszúság, tömeg, űrtartalom, hőmérséklet, idő).

•

Szerezzen jártasságot jelenségek, folyamatok csoportosításában.

•

Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és
mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában.

•

Tudja magyarázni a természeti jelenségeket és folyamatokat, ismerje fel a
környezetében előforduló veszélyhelyzeteket.

•

Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket, a természet védelmét.

•

Tájékozódás az időben

•

Ismerje a napszakok és évszakok változását.

•

Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életünket meghatározó időtartamok becslésében.

•

Ismerje fel a változások szabályszerűségét és okait.

•

Tájékozódás a térben

•

Tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testéhez viszonyítani,

majd szabvány mértékegységekhez viszonyítani.
•

Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén.

•

Ismerje a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket, tudja alkalmazni a
helyes viselkedést veszélyhelyzetekben.

•

Tájékozódás a természettudományos megismerésről

•

Tudjon önállóan a környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni.

•

Tudjon ismereteket szerezni különféle információhordozók segítségével.

•

Tudjon beszámolni saját tapasztalatairól.

•

Tudjon írásban válaszolni egyszerű szóbeli vagy írásbeli kérdésekre.

•

Tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni.

•

A közlekedésben való biztonságos részvétel

•

Ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait.

•

Tudja, hogyan előzheti meg és hogyan kerülheti el a leggyakoribb baleseti
helyzeteket.

•

Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szabályokat és elvárt udvariassági szokásokat.

•

Emberismeret, önismeret, honismeret

•

Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására.

•

Alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait.

•

Ismerje az egészséges táplálkozás feltételeit.

•

Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel.

•

Ismerkedjen a szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival.

•

Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülőföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek.

Értékelés
A tanító értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel
írásban a tanév során folyamatosan. Első év végén szöveges értékelést kapnak a
gyerekek, mely kiterjed az egyes részterületek, megjelölt fejlesztési területek részletes
értékelésére.
A 2-4. évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után. A
tanév során a szóbeli feleletek, írásbeli feleletek, dolgozatok, felmérések értékelése
osztályzattal történik. Osztályzat a tanév végén a továbbhaladás feltételeinek
figyelembevételével.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Környezetünk titkai 1., Mozaik Kiadó, Szeged
Környezetünk titkai 2., Mozaik Kiadó, Szeged
Környezetünk titkai 3., Mozaik Kiadó, Szeged
Környezetünk titkai 4., Mozaik Kiadó, Szeged
Természet és társadalomismeret 1., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Természet és társadalomismeret 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Természet és társadalomismeret 3., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
Természet és társadalomismeret 4., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók számára, Cartographia Kft, Budapest, 2001.
Biológiai album I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
J. Toman, J. Felix, K. Hísek: A természet képekben, Natura Kiadó, Budapest, 1974.
Scmidt Egon-Bécsy László: Magyarország legszebb madarai, Anno Bt.
Taneszköz lista
Tanári:
•

fali térképek

•

applikációs képek

•

mérőeszközök

•

kísérleti eszközök

Tanulói:
•

munkatankönyv

•

asztali térkép

•

vonalzó

•

sima füzet

KÖRNYEZETISMERET – 1.ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakörök

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása

7 óra

Az élettelen természet alapismeretei

7 óra

Az élő természet alapismeretei

7 óra

Testünk és életműködésünk

5 óra

Tájékozódási alapismeretek

4 óra

Közlekedés

4 óra

A lakóhely ismerete

3 óra

A továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, az első két évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
Cél
Az érdeklődés felkeltése a természeti és mesterséges környezet jelenségei iránt.
Tájékozódás térben, időben.
A lakóhely, az iskola megismerése.
A megismerési módszerek alapozása
Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében levő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében.
Belépő tevékenységek
Tapasztalatszerzés a környezetről.
A megfigyelések pontos megfogalmazása szóban.
Tapasztalatok rögzítése rajzos formában.
Anyagok, képek, szókártyák csoportosítása.
Az élettelen természet alapismeretei
Az idő múlása, mérése. Az időjárás elemeinek megfigyelése.
Az évszakok jellemző időjárása. Évszakokhoz kapcsolódó ünnepek.
Belépő tevékenységek
Egyszerű beszámoló szóban a nap időjárásáról.

Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos formában.
A víz különböző formáinak megismerése.
Napszakok, hónapok, évszakok sorbarendezése.
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások megismerése, részvétel a helyben hagyományos ünneplésben, népszokásban.
Az élő természet alapismeretei
Az élő és élettelen közötti különbség. A környezetben előforduló növények megfigyelése. Elemi ismeretek a növénygondozásról.
A közvetlen környezetben gyakran előforduló állatok megfigyelése, jellemzése.
Belépő tevékenységek
A tanuló közvetlen környezetében előforduló növények és állatok megfigyelése, érzékszervi tapasztalatszerzés útján.
A valóságban megfigyelt jellemzők felismertetése fényképen és rajzon.
A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények, állatok néhány jellemzőjének
megfigyelése, lejegyzése, egyszerű csoportosítása.
Testünk és életműködésünk
Testünk főbb részei, szervezetünk ritmusai, érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében.
Az egészség és a betegség. Az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözék. A tisztálkodás. A leggyakoribb betegségek megelőzésének módjai.
Belépő tevékenységek
Tájékozódás a saját testen. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére.
Testünk működésének változásainak megfigyelése különböző hatásokra.
A helytelen szokások megbeszélése.
Játékok a betegségekkel, balesetekkel, tisztálkodással kapcsolatban.
Tájékozódási alapismeretek
Saját testhez viszonyított irányok.
Az iskola neve, helyiségei, azok rendeletetései.
Belépő tevékenységek
Játékos gyakorlatok az alatta, fölötte, mellette… helyes használatára.
Az iskola épületének megismerése, tájékozódás az iskola épületében.

Közlekedés
A gyalogosközlekedés legfontosabb vészhelyzetei, szabályai.
Belépő tevékenységek
Az iskola gyalogos, kerékpárral való megközelítése.
Szabálytudat alakítása: részvétel a közlekedési napon és a közlekedési vetélkedőben.
A lakóhely ismerete
A település neve, a lakóhely pontos címe, az iskola címe.
A környék nevezetes épületei.
Belépő tevékenységek
Az iskola környékének bejárása.
Ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel.

KÖRNYEZETISMERET – 2. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakörök

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása

7 óra

Az élettelen természet alapismeretei

7 óra

Az élő természet alapismeretei

7 óra

Testünk és életműködésünk

5 óra

Tájékozódási alapismeretek

4 óra

Közlekedés

4 óra

A lakóhely ismerete

3 óra

A továbbhaladás feltételei
•

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói
kérdések alapján.

•

Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel.

•

Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről.

•

Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint.

•

Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket.

•

Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben.

•

Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit.

•

Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit.

•

Tájékozódjon jól a testén.

•

Ismerje és használja pontosan a relációs szókincs szavait.

•

Nevezze meg az otthona és az iskola közötti legfőbb veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját.

•

Ismerje lakóhelye legfőbb nevezetességeit.

•

Ismertessen egyet lakóhelye hagyományai közül.

A megismerési módszerek alapozása
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás a tanulók közvetlen környezetében levő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében.
Becslések, mérések alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel

Belépő tevékenységek
A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, összehasonlítása.
Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írásban.
Mérések, mértékegységek használata.
A tanulói tapasztalatok rögzítése tanítói irányítással rajzban és írásban.
Az élettelen természet alapismeretei
Érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében. A környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése (szín, íz, alak, méret, hőmérséklet, rugalmasság).
Anyagok csoportosítása.
Belépő tevékenységek
A tanuló környezetében található tárgyak, élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak
megtapasztalása.
Összehasonlítások, sorba rendezések az érzékletek és mérések alapján.
Kapcsolatkeresés a tulajdonságok és a funkció között.
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások megismerése, részvétel a helyben hagyományos ünneplésben, népszokásban.
Az élő természet alapismeretei
A termesztett növények megfigyelése, leírása, vizsgálata.
Növények csoportosítása felhasználásuk szerint. Növényi táplálékaink.
A vadon élő és a tenyésztett vagy társként tartott állatok élete közötti különbség.
Az állatok viselkedésének megfigyelése.
Belépő tevékenységek
Tapasztalatszerzés előzetes megfigyelés alapján.
Tájékozódás az időben, időmérések.
Az élőlények változásának megfigyelése.
Az idő és életmód kapcsolatának észrevétele.
Testünk és életműködésünk
Életműködésünk főbb jellemzői. Legfontosabb szerveink szerepe életünkben.
A helyes fog- és testápolás.
A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai.
Belépő tevékenységek
Helyes napirend kialakítása.

Mérések elvégzése saját testen.
Fogalomalkotás belső szerveinkről.
Fog- és testápolási szokások alakítása.
Bekapcsolódás az egészség hét programjaiba.
Tájékozódási alapismeretek
Út az otthontól az iskoláig. Az iskola környékének megfigyelése.
Belépő tevékenységek
Tapasztalatgyűjtés az iskola környékén: séta, kirándulás,…
Az iskola környékének nevezetes épületeinek és természeti formáinak megismerése.
Közlekedés
A közlekedés illemszabályai. Helyes viselkedés járműveken.
Gyermekekkel történt balesetek okai, megelőzésük.
Belépő tevékenységek
Közös élményszerzések különböző közlekedési eszközökön. A helyes viselkedés szabályainak alkalmazása a tanulmányi kiránduláson.
Esetelemzések.
A lakóhely ismerete
A település környékének megismerése.
Belépő tevékenységek
A település jellemző természeti formáinak megfigyelése.
Történetek, hagyományok a lakóhelyen.

KÖRNYEZETISMERET – 3. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakörök

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása

6 óra

Az élettelen természet alapismeretei

10 óra

Az élő természet alapismeretei

10 óra

Testünk és életműködésünk

4 óra

Tájékozódási alapismeretek

3 óra

Közlekedés

2 óra

A lakóhely ismerete

2 óra

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetes
megbeszélteknek megfelelő módon.

•

Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.

•

Olvassa le helyesen a hőmérőt.

•

Használja helyesen a tanult mértékegységeket.

•

Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét.

•

Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra.
Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat.

•

Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.

•

Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlényfajt.

•

Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.

•

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.

•

Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.

•

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton.

•

Ismerje a fő- és mellék világtájak nevét.

•

Nevezze meg hazánk jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit.

•

Ismerje hazánk legnagyobb városait, épületeit.

A megismerési módszerek alapozása
Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kísérletek végzése a
tanulók közvetlen környezetében levő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében, a folyamatok nyomon követése, egyszerű természeti jelenségek felismerése.

Becslések, egyszerű mérések szabvány mértékegységekkel.
A tapasztalatok általánosítása.
Belépő tevékenységek
A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel.
Egyszerű kísérletek megfigyelése és elvégzése.
Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok
között.
Gyermekenciklopédiák, könyvek használata adott feldolgozási algoritmus segítségével.
Tájékoztatási formák megismerése.
Az élettelen természet alapismeretei
A környezetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságai. A változások megfigyelése.
A hőmérséklet változása. Halmazállapot-változások a mindennapi életben.
Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása: fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Olvadás és oldódás megkülönböztetése.
Éghető és éghetetlen anyagok. Az égés, mint veszélyforrás.
Belépő tevékenységek
Megfigyelések, tapasztalatok, mérés eredményeinek rögzítése írásban önállóan előzetes
megbeszélés alapján.
Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése.
Tapasztalatszerzés a különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről.
A halmazállapot-változás megtapasztalása.
Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és a hétköznapi jelenségek között.
Teendők tűz esetén. Önmentési gyakorlatok.
Az élő természet alapismeretei
A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet változásának hatása a növények életére. A növényi élet ritmusa.
Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet változásainak hatása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti viselkedése.
Az ember helyes viselkedése a természetben.
Belépő tevékenységek
A növények változásának folyamatos megfigyelése. Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására.
Különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez
fűződő kapcsolatainak megfigyelése a valóságban.

Az ember szerepének tisztázása a környezetben megtalálható más élőlények életére,
életfeltételeinek alakításában.
Tetteink következményeinek bemutatása.
Testünk és életműködésünk
Testünk mérhető tulajdonságai. Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek vizsgálata. A környezet változásainak hatása életünkre.
Egészséges életmód, helyes napirend.
A betegség tünetei, gyakori fertőző betegségek. A védőoltások fontossága.
Beteglátogatás, betegápolás.
Belépő tevékenységek
Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése.
Tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása társakéval.
Magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelőzése közötti oksági összefüggések keresése.
Helyes egészségszokások gyakorlása, az egészség hét programjaiban való aktív részvétel.
Tájékozódási alapismeretek
Tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolással.
Útvonalrajzok, térvázlatok.
A valóság térképi ábrázolása jelekkel.
A négy fő világtáj. Az iránytű.
Belépő tevékenységek
Egyszerű alaprajzok készítése.
Útvonalak berajzolása az alaprajzba.
Térképszerű képes ábrázolások.
Szimbolikus jelek alkalmazása. Tájékozódás iránytű segítségével.
Közlekedés
A tágabban értelmezett lakóhely (Szeged) jellemző közlekedési eszközei.
A helyi és távolsági tömegközlekedés eszközei.
Helyes és helytelen utazási szokásaink.
A gyerekek, mint a balesetek okozói.
Belépő tevékenységek
Utazás tömegközlekedési eszközökön.

A szabálytudat alakítása.
Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása valóságos helyzetekben.
A gyermekbalesetek megelőzésének felismerése.
Országismeret
Élet a fővárosban és más városokban.
Budapest nevezetes épületei, létesítményei.
Belépő tevékenységek
Tapasztalatszerzés.
Diavetítés.
Tanulmányi kirándulás.

KÖRNYEZETISMERET – 4.ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakörök

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása

6 óra

Az élettelen természet alapismeretei

10 óra

Az élő természet alapismeretei

10 óra

Testünk és életműködésünk

4 óra

Tájékozódási alapismeretek

3 óra

Közlekedés

2 óra

A lakóhely ismerete

2 óra

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz
kapcsolódó információkat.

•

Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.

•

Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a
lakóhely környezetéből. Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.

•

Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok
egészségkárosító hatásait.

•

Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze
meg a tanult élettani jellemzőket.

•

Legyen tisztában, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti leginkább.

•

Ismerje a domborzat jelölését a térképen.

•

Találja meg lakóhelyét, nagy tájainkat Magyarország domborzati térképén.

•

Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.

•

Mutassa be a lakóhelyhez közeli kirándulóhelyek egyikét.

•

Nevezze meg az eltérő településtípusok jellegzetességeit.

•

Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás
közben.

A megismerési módszerek alapozása
Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében levő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében, a folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerű összefüggések felismerése.

Önálló mérés szabvány mértékegység alkalmazásával.
Az ismeretforrások felhasználása a megismerő tevékenység során.
Belépő tevékenységek
Tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói segítséggel.
Méréssor megtervezése, végzése.
Az egyéni ismeretszerzés megalapozása. Búvárkodás a könyvtárban, Interneten.
Összefüggő feleletek tanítói kérdésekkel.
Következtetések levonása az okok ismeretében.
Az élettelen természet alapismeretei
Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága, szennyezettsége.
A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége.
Szennyező-források a környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre.
A megelőzés, a védekezés lehetőségei.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezetünk veszélyhelyzetei a szennyeződések miatt.
Belépő tevékenységek
Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a víz, a talaj tisztaságáról.
Vízminták egyszerű vizsgálata.
A lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése.
A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése.
Aktív részvétel a Föld Napja alkalmából rendezett programokban.
Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között.
Az élő természet alapismeretei
A tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek jellemzői. Az erdő, a füves és vizes
élőhelyek néhány gyakori növény-, állatfajának jellemzője.
Az ember hatása az élőlényekre, a természet védelmének fontossága.
Belépő tevékenységek
Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye, életmódja és testfelépítése között.
A helyi környezet és az élőlények környezetalakító hatásának vizsgálata.
A lakóhelyen megfigyelhető növények, állatok rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba sorolása.

Testünk és életműködésünk
Az emberi életkor szakaszai.
A különböző életkorú emberek szervezetének, életműködéseinek, viselkedésének összehasonlítása.
Helyes és helytelen szokásaink. Egészségkárosító szokások. A reklámok hatása életmódunkra.
Belépő tevékenységek
Megfigyelés, mérés a testen, a mérések rögzítése.
Dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, helyes és helytelen szokásainkról.
A reklámok elemzése.
Tájékozódási alapismeretek
A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen.
Legnagyobb hegyeink, dombjaink, tavaink, folyóink felismerése.
A lakóhely a térképen.
Belépő tevékenységek
Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról.
Közvetett tapasztalatszerzés térkép segítségével.
Tájékozódási gyakorlat, elemi szintű tájékozódás Magyarország domborzati térképén.
A lakóhely megkeresése Magyarország térképén.
Közlekedés
A kerékpáros közlekedés szabályai. A kerékpározás veszélyei.
Utazás megtervezése.
Kerékpáros balesetek elkerülése.
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítására.
Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével.
Veszélyhelyzetek elemzése.
Országismeret
Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei.
Településtípusok.
Népcsoportok, kisebbségek hazánkban.
Híres magyarok a világban.

Belépő tevékenységek
A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen,
felismerése képről.
Kirándulás Ópusztaszerre.
Tájékozódás arról, hogy más népek, kisebbségek is élnek hazánkban., illetve, hogy más
magyarok is élnek szerteszét a világban.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
1-4. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

1.
heti

évi

2.
heti

évi

3.
heti

évi

4
heti évi

Testnevelés és
sport

3

111

3

111

3

111

3

Összesen

111 444

Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának
szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet
egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók
életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé
váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus
képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas
élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul
ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek,
mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós
értékeit.
A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak
megfelelő legyen. Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni
önállóan végzett mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és
minőségű információt.
A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével,
valamint a gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a
tanulók biomechanikailag helyes testtartása kialakuljon, automatizálódjon és
fennmaradjon.
Megjegyzés
A tantervben nincs meghatározva kötelező törzsanyag, előírt sportágak, és az
sincs megkötve, hány órát kell fordítani egyes mozgások oktatására. Minden testnevelő
a saját iskolai körülményeihez igazíthatja tanmenete elkészítését.
A tanterv kidolgozása az alsó tagozattól kezdődik. A tanterv egy évfolyamon
belül több mozgásanyagra van bontva, melyek a meglevő tudásra épülve évről-évre
egyre nehezebb, bonyolultabb mozgásokkal egészülnek ki.
A tanterv új, nem hagyományos sportágakkal bővíthető az iskola adottságainak
megfelelően. A tanítás heti két és fél órában folyik, de a tanterv rugalmassága lehetővé
teszi a kisebb, illetve nagyobb óraszámot is.

Értékelés
A követelményrendszer akkor adhat reális visszajelzést a tantervi cél
teljesítéséről, ha értékelési szempontjait a nevelésben, az oktatásban és a képzésben
felmutatott értékek.
A nevelést a tanulók aktivitásának, és a szabály, valamint morális rendszerhez
való viszonyulásuk felbecsülésén, az oktatást a sportágban mutatott teljesítmények, a
képzést a tanulók teljesítményeinek önmagukhoz viszonyított fejlődése alapján
értékeljük. Ezek szabályozott összevetését kidolgoztuk. A tanulók neveltsége és
képzettsége a célrendszerben jelzett követelményeknek megfelelően az érdemjegyben
jelenik meg. Az egyszempontú teljesítményértékelésen alapuló követelmények hibáit
ismerjük. A tanulók adottságai - a pedagógiai közhit szerint - erősebben befolyásolják
teljesítőképességüket a testnevelésben, mint az elméleti tantárgyakban. Ahhoz tehát,
hogy a teljesítmények is értékelési szempontként szerepelhessenek: esélyt kell adni arra,
hogy a hátrányos fizikai adottságokkal rendelkezők is jó értékelést szerezhessenek.
Az esélyjavítás egyik lehetősége a differenciált tananyag kijelöléshez adott
módszertani alternatívák alkalmazásával valósítható meg. Az értékelés
differenciálásának másik lehetőségét az alkati és az alapvető fizikai adottságok
felmérésére készített táblázatok értékelésmódosító szempontkénti felhasználása
biztosítja.
A tanulók neveltsége lényeges tényező egy reális értékelési rendszerben. A
tanulók neveltségét (funkcionálisan) tanórai és tanórán kívüli testedzésben felmutatott
aktivitásuk és a testedzések szabály, valamint erkölcsi rendjéhez (fair play) viszonyított
cselekedeteik alapján lehet jellemezni.
A tanulói munka értékelésében az "elégséges" szint megállapítása nevelési
alapkövetelmény alapján történik, amelyet az oktatásban és képzésben nyújtott gyenge
teljesítmény nem ronthat le. Az alapkövetelmény teljesítése a legalább "elégséges"
minősítés feltétele. Ez az egyetlen értékelési szint, amely nem tananyagfüggő és nem
mérhető teljesítményszinthez kötött. Ennek oka az, hogy a tanulók adottságait ilyen
módon lehet/kell figyelembe venni.
A követelmény és értékelés összefüggése:
A követelmény megfogalmazás funkcionális alapon közelít a célhoz. A célra vonatkozó
közvetlen követelmény megfogalmazást az értékelés és osztályozás motiváló hatásaival
segíti.
Az értékelés, osztályozás
•

A neveltség szintjét becsléssel mérjük a munka aktivitásán, a szabályos
egészségőrző és erkölcsös cselekvés értékelésén alapul.

•

Az oktatás szintjét a sportteljesítményekhez, az országos standardokhoz vagy
az elsajátításra előírt tananyagmennyiséghez és minőséghez viszonyítjuk.

•

A képzés szintjének alapját a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése
adja.

•

A tantervi követelmények működése: A tanuló iskolai munkáját végzi, a tanterv és az iskola, testnevelő tanár által meghatározott és előírt követelmények

és értékelés ismeretében. A tanár tehát a három szint alapján minősíti a tanuló
munkáját, majd érdemjegyeket, ezek összegzéseként félévi és év végi osztályzatot ad.
•

Az értékelő rendszer működésének alapfeltétele az, hogy a testnevelést és
gyógytestnevelést tanítók megfeleljenek a következő elvárásnak:

•

A testnevelés egészében érvényesítsék a gerinc- ízületvédelem szabályainak
alkalmazását, minden tanulóval rendszeresen végezzék a biomechanikailag
helyes testtartást kialakító, automatizáló és fenntartó mozgásanyagot. A testnevelés egésze örömöt és sikerélményt nyújtson a tanulóknak, még az eltérő
testi adottságú tanulóknak is.

•

A tárgyi feltételek arányában igyekezzék sokoldalú, harmonikus nevelési és
képzési alapot biztosítani.

•

Igazságosan és következetesen értékelje tanítványait.

Tárgyi föltételek
27*15m-es méretű tornaterem, 40*20m-es méretű bitumenes kézilabda pálya, 9*18m-es
méretű bitumenes röplabda pálya, távolugró- és súlylökőhely, szertár, 2db öltöző.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 1-2. ÉVFOLYAM
Részei
•

Rendgyakorlatok

•

Gimnasztika

•

Járások és futások

•

Szökdelések

•

Ugrások

•

Dobások

•

Támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok

•

Labdás gyakorlatok

•

Küzdő feladatok és játékok

•

Foglakozások a szabadban

Megjegyzés
A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második év végére lehet megközelítőleg azonos szintre hozni.
Rendgyakorlatok
Tartalom
Elemi szervezési feladatok megoldásához szükséges alapvető
alaki gyakorlatok és vezényszavak ismerete. (Oszlop-, sorbaállás, Jobbra át, balra át, Lépés indulj, Lépés állj, stb.)

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Értsék a vezényszavakat, tudják Hajtsák végre a vezényszónak
végrehajtani.
megfelelő alakzatot.
Legyenek képesek összerendezett, fegyelmezett mozgásra, viselkedésre.

Gimnasztika
Tartalom

Fejlesztési követelmények

A gimnasztika játékos és határozott formájú egyszerűbb, 2-4 ütemű szabad-, társas-, kéziszergyakorlatai. Játékos zenére végzett
gyakorlatok. Labda, ugrálókötél
gyakorlatok. Pad, bordásfal és
társasgyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást tudatosí-

Bemutatás után ütemre végezzék
az elmondott gyakorlatokat.
A gimnasztikai gyakorlatok segítségével a testrészek fokozatos
sokoldalú terhelése, erősítése.
Állóképesség fejlesztése. Aktív és
egyre tudatosabb testmozgással
előzzék meg a testtartási rendelle-

Minimális teljesítmény
Gimnasztikai gyakorlatok
végzése bemutatott vagy a
pedagógus által elmondott
utasítások alapján.

tó, kialakító, automatizáló és
fenntartó gyakorlatok rendszeres
végzése. A korosztály jellemzőinek megfelelő illesztéssel a testnevelési óra többi eleméhez.

nességek kialakulását.

Járások és futások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Járások, futások, utánzó és sze- Tudjanak gyorsan, illetve kitarrep játékok.
tóan futni, iramukat a távhoz és
a terephez igazítani, futás közA gyakorlását biztosító fogójáben akadályokat leküzdeni.
tékok, egyéni-, sor- és váltóversenyek futásfeladatokkal.
Utánzó járások segítsék helyes
testtartásukat, erősítsék lábbolTartós futás, gyorsfutás, futás
tozataikat.
irányváltoztatással, akadálykerüléssel.

Minimális teljesítmény
Változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását,
futását.
Tudjon 6-8 percig futni megállás nélkül. Tudjon futni iram- és
irányváltoztatással, tárgykerüléssel stb. Tudjon 30 m-t maximális sebességgel lefutni.

Szökdelések és ugrások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Szökdelések egy, váltott, páros
lábon meghatározott távolságig,
különböző módon és feltételek
között, kéziszer (ugrálókötél)
segítségével is. Helyből és nekifutással végzett természetes ugrásfeladatok és kapcsolódó játékok, versenyugrások. Tudjanak
tartósabb ideig ugrálókötéllel
ugrálni. Tudjanak sorozatugrást,
fel- és leugrást, ugrást távolba,
átugrást végezni.

Különböző szökdelések, utánzó
játékos ugrások koordinált végrehajtása. Eszközök, tárgyakra
való le-, fel-, átugrások, szökdelések, ezek összekapcsolása. Sajátítsák el a különböző ugrások,
szökdelések végrehajtásának
helyes technikáját. Ügyesség
fejlesztés.

Minimális teljesítmény
Helyből és nekifutással történő
ugrások összerendezett végrehajtása.
Ugrókötél gyakorlatok 30 mp-ig
folyamatosan. Helyből távolugrás:
fiú: 119-128 cm,
lány: 114-118 cm.

Dobások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Különböző méretű és súlyú lab- Egymástól eltérő dobásmódok
dák távolba és célbejuttatása
végrehajtása.
gurítással, hajítással egy és két
Dobókészség kialakítása: egykézzel.
kezes felsődobás. Figyelem
Dobással kombinált játékok és összpontosítása a célbedobásversengések.
nál.

Minimális teljesítmény
A tevékenység céljának megfelelően használja a labdát, próbálja a technikát minél pontosabban gyakorolni. Ismerje a
használt szerek nevét. Célbedobás zsámolyra, karikába 6 mről.
Távolba dobás kislabdával
Fiú: 14-20 m. Lány: 13-14 m.

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Játékos támasz és függésgyakor- Sajátítsanak el egyszerű tornajellatok talajon, zsámolyon, bordás- legű támasz és függéshelyzeteket,
falon, mászókán.
legyenek képesek hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és
Egyensúlygyakorlatok, járások
függésben
vonalon, padon feladatokkal.
Életkoruknak megfelelően fejlett
Játékok, versengések.
izomzattal legyenek képesek uralGurulóátfordulás előre-hátra, tar- ni testtömegüket a játékos felkóállás.
adathelyzetekben.
Bordásfal gyakorlatok.

Fejlődjön kondícionális és koorLebegőállás, mérlegállási kísérle- dinációs képességük, mozgásos
cselekvésbiztonságuk.
tek.

Legyen képes különböző játékos és egyszerű egyensúlygyakorlatok elvégzésére változó körülményekkel.
A testtömeg megtartása függésben és támaszban.
Mászókötélen mászókulcsolással mászási kísérletek.
Tudja bemutatni az órán tanult támasz és egyensúly
gyakorlatokat önállóan.

Labdás gyakorlatok
Tartalom
A labdakezelés egyszerű módjai, ezek alkalmazása testnevelési játékokban.
Egyszerű labdajátékok. Labdagurítás, elkapás, feldobás, labdapattogtatás, dobás távolba,
célba, utánzójárásban labda terelgetése.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Ügyesség, elemi szintű játék és Labdajátékok. Tudja a labdát
együttműködési készség. Szabá- gurítani, vezetni, feldobni, ellyok betartása, becsületes játék. kapni, a tanult átadási módokkal
a társnak átadni.
Labdaérzék fejlesztése.
Szlalom labdavezetés 15 m-es
pályán.
Labdaadogatás párokban 1 perc
3 m-es távolságból 30-40 átadás.

Küzdő feladatok és játékok
Tartalom
Húzások, tolások párokban,
csoportokban.

Fejlesztési követelmények
Elemi és speciális ügyesség a
páros küzdelmekben.

Emelések, hordások

Minimális teljesítmény
Kultúrált, sportszerű test-test elleni küzdelem elfogadása és
végrehajtása.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom

Fejlesztési követelmények
Edzettség az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére.

Minimális teljesítmény

Speciális szabadtéri játékok,
sorversenyek, évszaktól függően. (Ugróiskolák, fogócskák,
Alkalmazkodóképesség kialakílabdázás.) Rendszeres mozgásos
tása.
tevékenységek a szabadban.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 3. ÉVFOLYAM
Részei
•

Rendgyakorlatok

•

Gimnasztika

•

Járások és futások
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Szökdelések
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Ugrások
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Támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok

•
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Küzdő feladatok és játékok

•

Foglalkozások a szabadban

Értékelés
Az értékelés gyakorlati bemutatással történik egyénileg, párokban vagy csapat formában.
Rendgyakorlatok
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Sorakozás kétsoros vonalban:
Legyenek képesek:
Alakzatok felvétele és változtaigazodás, takarás, jelentésadás.
tása a reprodukálás szintjén.
a gyakorlatokra vonatkozó
Testfordulatok helyben, két
szakkifejezéseket megérteni, a
ütemben. Járás ütemtartással.
gyakorlóhelyek, -szerek és eszNyitódások és záródások, fejlőközök nevét ismerni, az öltözői
dések és szakadozások járás
rendet, a higiénés szokásokat
közben.
kialakítani;
– az óraszervezés szempontjából
szükséges foglalkozási formákat és alakzatokat felismerni,
azokat együttesen, gyorsan és
célszerűen végrehajtani;

Gimnasztika
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Határozott formájú szabad-, társas- és
kéziszer-gyakorlatok. Feladatok ritmusra, énekre, zenére. Játékos képességfejlesztés. Testnevelési és egyéb játékok. Húzódzkodási kísérletek. A
biomechanikailag helyes testtartást tudatosító, kialakító, automatizáló és
fenntartó gyakorlatok rendszeres végzése. A korosztály jellemzőinek megfelelő illesztéssel a testnevelési óra
többi eleméhez.

Minimális teljesítmény

A tanult gimnasztikai gyakorla- Gimnasztikai gyakorlatok
tokból összeállított mozgásokat végzése a pedagógus utafolyamatosan és pontosan a pe- sításainak megfelelően.
dagógus utasításainak megfelelően (ütemtartással és zenére is)
végrehajtani, a játékos képességfejlesztő gyakorlatokat, testnevelési játékokat és sportszerű
test-test elleni küzdelem fogásait elsajátítani.

Járások és futások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Járás, futás zenére, ütemtartással.

Rendelkezzenek a tanulók általános futókészséggel (ami a későbbiekben az atlétikus mozgáFutóiskola feladatok, futó- és fosokban és a sportjátékokban
gójátékok. Kitartó és gyorsfutáalapvetően szükségessé válik).
sok. Gyorsindulások.
Tudjanak 8-9 percig kitartóan
Térdelő- és állórajt.
futni, vagy futómozgást tartalÁllóképességi futások egyenle- mazó tevékenységet(játékot) vétes tempóban.
gezni, illetve a változó feltételeknek megfelelően futásukat
szabályozni.

Minimális teljesítmény
A változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását,
futását.
A helyből és nekifutással történő
ugrások összerendezett végrehajtása.
A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő
dobásmód megválasztása és
végrehajtása.

Szökdelések és ugrások
Tartalom
Szökdelő iskola, váltott lábú
szökdelés elsajátítása. Akadályversenyek ugró, szökdelő feladatokkal.
Kötéláthajtások.
Távolugrás néhány lépés nekifutásból, elugrósávból.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Legyenek képesek a helyből és A helyből és nekifutással történekifutással történő ugrásokat
nő ugrások összerendezett végösszerendezetten végrehajtani
rehajtása.
(hangsúlyozott elrugaszkodás, a
kar- és lábmunka összhangjának
megteremtése)
Ugrókötelezésnél 1 perc alatt
meghatározott ugrásszámot teljesíteni.

Dobások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Hajítások és dobások egy és két A hajító mozdulat helyes végrekézzel távolba és célba különbö- hajtása.
ző méretű labdával.
Egymástól eltérő dobásmódok
Kislabdahajítás állóhelyből, ki- végrehajtása.
lépéssel harántterpeszbe, lassú
sétából távolba.

Minimális teljesítmény
A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő
dobásmód megválasztása és
végrehajtása.

Labdás gyakorlatok
Tartalom
A labda egyéni elképzelés szerinti mozgatása (dobással, rúgással, labdavezetéssel) és birtokbavétele. Célzott dobások
mozgó társra. Az elsajátított
mozgások versenyhelyzetben
való alkalmazása.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Legyen képes a labdát kézzel, Vegyen részt többféle labdailletve lábbal vezetni, továbbí- játékokban.
tani, birtokba venni (a játékokban sikerélményt biztosító
szinten). Alkalmazkodjon a
mozgó labdához és a társakhoz,
különítse el a támadó- és a védőmozgást, ismerje fel a megoldási lehetőségeket, tartsa be a
játék és magatartási szabályokat.
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Rendgyakorlatok
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

(Az előző évfolyamban tanultak Legyenek képesek:
Alakzatok felvétele és változtagyakorlása.)
tása a reprodukálás szintjén.
– a gyakorlatokra vonatkozó
A menet megindítása és megálszakkifejezéseket megérteni, a
lítása ütemtartással. Fejlődések
gyakorlóhelyek, -szerek és
és szakadozások járás és futás
eszközök nevét ismerni, az ölközben.
tözői rendet, a higiénés szokásokat kialakítani;
Többsoros vonal, oszlop alakítása.
– az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási
formákat és alakzatokat felismerni, azokat együttesen,
gyorsan és célszerűen végrehajtani.

Gimnasztika
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Határozott formájú 4-8 ütemű
A tanult gimnasztikai gyakorla- Gimnasztikai gyakorlatok végszabad-, társas-, kéziszer-, pad- tokból összeállított mozgások
zése a pedagógus utasításainak
és bordásfalgyakorlatok.
folyamatos és pontos, a pedagó- megfelelően, majd önállóan is.
gus utasításainak megfelelő
Feladatok ritmusra, zenére. Tar(ütemtartással és zenére is) végtásjavító gyakorlatok.
rehajtása.
Játékos képességfejlesztés.
Testnevelési és egyéb játékok.

Járások és futások
Tartalom
Járások, futások feladatokkal.
Kitartó futások 10-12 percig.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Legyen képes a különböző tem- A változó feltételeknek megfepójú járások és futások végre- lelően tudja szabályozni járásáthajtására.
futását.

A járások, futások, gyors induLegyen képes kitartó futásra 10- Hajtsa végre az indítás jeleinek
lások gyakorlását biztosító játé12 percig saját tempóban.
megfelelő mozgáselemeket.
kok, versengések.
Térdelő és állórajtok.

Szökdelések és ugrások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Szökdelő iskolák, sorozatugrások egy- és páros lábon. Ugróláb kiválasztása.

A le, fel, át, sorozat szökdelések, ugrások koordinált végrehajtása helyben, tovahaladással,
fordulatokkal.

Közepes lendületű nekifutással
végrehajtott ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan.

Emelkedő szekrénysoron való
felfutás, majd leugrás. Szökde- Készüljön fel és viselje el a ta- Helyből távolugrás
lések emelkedőre.
lajfogás hatásait. Legyen képes
fiú: 120 cm,
elviselni a kisebb ütközéseket,
Távolugrás meghatározott elugfejlődjön talajfogásának bizton- lány: 100 cm.
ró helyről. Távolugró versesága.
nyek.

Dobások
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Hajítási kísérletek kidobó állás- Legyen képes kiválasztani a do- A megfelelő dobásmód kivából befordulással és nekifutás- bófeladatnak legmegfelelőbb
lasztása és végrehajtása.
sal.
mozgásformát.
Célbadobások.
Medicinlabda dobás, vetés, lö- A hajító és lökő mozdulat kialakés helyből és különböző test- kítása, fejlesztése.
helyzetekből.
Dobásos testnevelési játékok.

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Eddig tanult elemek magasabb
szinten való elsajátítása.

Bonyolultabb tornaelemek
elsajátítása.

Vetődés mellső fekvőtámaszból
hátsó fekvőtámaszba.

Térbeli tájékozódó képesség
fejlesztése.

Kézállásba lendülés bordásfalnál
társ segítségével.

Izomérzékelés alakítása és
fejlesztése.

Magas gurulóátfordulások előre.

Tornagyakorlatok koordinált
és esztétikus végrehajtása.

Kézenátfordulások oldalt. Spárgák.
Padon, alacsony gerendán járások,
szökkenések, fordulatok, lábcserék,
leugrások.
Felgugolás, függőleges repülés 2-3
részes szekrényen.
Leugrások bordásfalról.
Kötélmászás fél- vagy teljes magasságig.
Játékok, versengések.

Minimális teljesítmény
Testtömegük megtartása támaszban és függésben, majd
mozgás közben.

Labdás gyakorlatok
Tartalom
Labdaátadások és -átvételek
(helyben és mozgás közben).
Labdavezetések (irányváltoztatással is.) Fejelési kísérletek párokban. A labda levegőben tartása kézzel, lábbal és fejjel.
Megállások labdavezetésből és
társtól kapott labdával. Sportjátékok előkészítése labdás játékokkal, versengésekkel.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

A labdát kézzel, illetve lábbal
Vegyen részt többféle labdajávezetni, továbbítani, birtokba
tékban.
venni (a játékokban sikerélményt biztosító szinten), továbbá a mozgó labdához és a társakhoz alkalmazkodni, a támadó- és a védőmozgást elkülöníteni, a megoldási lehetőségeket
felismerni, a játék és magatartási szabályokat betartani.

Küzdőfeladatok és játékok
Tartalom

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Esések, gurulások, tompítások.
Szabadulás fogásból.

Speciális ügyesség a páros küz- A kultúrált test-test elleni harc
delmekben.
elfogadása és betartása.

Birkózó jellegű küzdőjátékok.

A siker és a kudarc sportszerű
elviselése a küzdő feladatokban
és a játékokban.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom

Fejlesztési követelmények
Edzettség az időjárás kellemetlen hatásainak legyőzésére.
Az alkalmazkodóképesség kialakítása az időjárási viszonyokhoz.

Minimális teljesítmény
Speciális szabadtéri játékok.
Rendszeres mozgásos tevékenységek végzése.

A továbbhaladás föltételei
•

El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a
mozgásos játékok, a versengés örömét.

•

Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására.

•

Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik.

•

Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák
az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait.

•

Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve
sportolás utáni tisztálkodáshoz.

•

Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag helyes testtartás.

Az alapozó és fejlesztő
szakasz tanterve
(5–8. évfolyam)

“Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember.
Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van.”
(Konfucius)

KÖZÖS CÉLOK ÉS FELADATOK
Alapozó szakasz (5-6. évfolyam)
•

Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése

•
kielégítése

A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és

•
A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség
értékének tudatosítása és fejlesztése
•
Az egészséges életmóddal
magatartásoknak és szokások megerősítése

összefüggő

pozitív

beállítódások,

•
A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges
ismeretek, képességek és készségek kialakítása és fejlesztése
•

A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása

•
Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett
tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével
•
A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a
mindennapi életben
•
Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatokat adása a tanulóknak:
kísérletek, megfigyelések, projektek stb
•

A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése

•
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása,
gyakoroltatása
•

A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása

•

A kreativitás fejlesztése

•
Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek
megalapozása
•
A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges
szemléleti keretek és alapfogalmak megismertetése
•
Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási
lehetőségeinek megismertetése
•
A közösségek
alapelvek megismertetése

demokratikus

működésének

megértését

elősegítő

•

Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása

•
kialakítása

Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás

•
A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs
képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése

Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)
•
fejlesztése

Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret

•
gazdagítása

A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és

•
Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése
következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából

okaik,

•
Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása
a környezeti, társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán
•
A megismerési képességek fejlesztése, különös
megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre
•
A képi reprezentációk értelmezéséhez
felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejlesztése
•

és

tekintettel

tanulásban

a

való

A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése

•
A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes
fogalomrendszer kiépítése
•
A véleményformálás és a vélemények, érvek
értelmezéséhez, megvédéséhez szükséges képességek kialakítása
•

Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása

•

A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése

kifejtéséhez,

•
A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez
szükséges képességek kialakítása és fejlesztése
•

Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása

•
A tanulók
párkapcsolatokra

felkészítése

a

családi

életre,

a

felelős,

örömteli

•
Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása.
Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek
megismerése
•
A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi,
kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő
ösztönzés és nevelés
•

A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása

•

Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése

•

Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése

•
Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának
megismerése
•
Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal
kapcsolatban

•
Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítástanulás folyamatába
•
A lakóhely tanulási terepként történő felhasználása az ismeretek
alkalmazásának gyakorlásához
•
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az
önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz

Tantervek
műveltségterületenként
5-8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
5-8. évfolyam

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS
5-6. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

Magyar

4,5

évi
166,
5

6.
heti
4,5

évi
166,
5

7.
heti

évi

8.
heti évi

4

148

4

Összesen

148 629

Bevezető
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés beszélni, írni, gondolkodni – megérteni és
megértetni tanít, s ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a
jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni
tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése.

Célok és feladatok
A tanulók a felső tagozatban igen nagy lépést tesznek/tehetnek a szociális
érésben, önmaguk és kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek
megértésében. Ez a szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti kultúrához, s ezen
keresztül érthetik meg a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát.
A nyelv- és irodalomtanítás önbizalmat növelő, önismeretet és érzelmi
kapcsolatokat elősegítő nevelés. Ezt szolgálja a játékosság, az alkotóképesség
fejlesztése, az életkorra jellemző érdeklődés és kíváncsiság kielégítése, ill. irányítása az
olvasás, önművelés felé.
Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti az alsó tagozatban kialakult
szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli és írásbeli önkifejezést, a
szövegműfajok megértését, a sokirányú kreativitást. Irodalmi és nem irodalmi szövegek
feldolgozásával bevezeti a gyermekeket az anyanyelv életének és használatának
rendszerébe, megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatokat
megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal továbbépíti a gyermek
társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi
műveltségét.
A 7-8. évfolyam már a középiskolai tanulmányokra készít elő. A művelődés
szokásai és alapszerkezete ebben a szakaszban alakulnak ki. A nyelvi és az irodalmi

nevelés feladata a tanulók érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a
nyelvhasználati, a grammatikai, a jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok módot
adnak erre. Elő kell segítenünk az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak
befogadását, az irodalmi műveltséghez tartozó tudás elsajátítását, valamint a saját régió,
a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzők felfedezését a
mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben.
A munkaközösség döntése alapján a leíró nyelvtani ismereteket az 5-7.
évfolyam között tanítjuk. Ezek rendszerezése, helyenként bővítése történik a 8.
évfolyamban – azaz újra átvesszük a teljes nyelvészeti anyagot. Tapasztalataink szerint
ez megkönnyíti a középiskolai felvételiken való eredményesebb szereplést is.

A fejlesztési feladatok szerkezete
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás, írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás
4. A tanulási képesség fejlesztése
5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

Fejlesztési feladatok
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Az önkifejezéshez és a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi
képességek fejlesztése. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek
megfelelő, artikulált nyelvi magatartás kialakítása. Hangzó szövegek verbális és nem
verbális kódjainak megértése és értelmezése, a hangzó szöveg különféle
kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal. Törekvés a megértés
aktusának beteljesülésére, a megértetésre; a megértési folyamat hibáinak,
fennakadásainak reflexiója, korrigálása. Magabiztos fellépés, a szóbeli kommunikáció
nem verbális eszközeinek és a segédeszközök magabiztos használata. Törekvés a
változatosságra, az esztétikai minőség érzékelése és tisztelete.
5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

Egyszerű, érthető és hatékony közlés
változatos kommunikációs helyzetekben.

Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat
tényezőihez különféle konkrét
beszédhelyzetekben.

Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és
a lényeg kiemelésére.
A különféle mondatok változatos használata
a közlési célnak és szándéknak megfelelően.

A különféle mondatok változatos és tudatos
használata a közlési célnak és szándéknak
megfelelően.

Törekvés a jól formált beszédre és a

Törekvés a nyelvileg igényes és helyes

megfelelő artikulációra. Figyelem a
beszédtempó, a hangmagasság, a hangerő és
a hanglejtés alkalmazására.

beszédre. A szöveg tartalmát és a beszélő
szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek
alkalmazása (helyes hangképzés, a mondatés szövegfonetikai eszközök megfelelő
alkalmazása). Az egyéni beszédsajátosságok
megfigyelése.

A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus
működésének megfigyelése. A szóhasználat,
a kiejtés, a testbeszéd összehangolása
különféle beszédhelyzetekben.

A testbeszéd, az arcjáték néhány jelének
ismerete, törekvés ezek tudatos
alkalmazására. A gesztusokkal való
kommunikáció lehetőségeinek és korlátainak
megtapasztalása.

Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása.

A beszédpartnerrel való együttműködés.
Érvelés: érvek felkutatása, vélemény,
állásfoglalás kialakítása. Törekvés empatikus
viszony kialakítására a beszédpartnerrel.

Törekvés a hallgatósághoz, a
beszédhelyzethez való alkalmazkodásra, az
árnyalatok érzékeltetésére. A beszélő
fellépésének, szóbeli viselkedésének
megfigyelése.

A látottak (átéltek) és a feltételezések (pl.
következtetések, hipotézisek) tudatos, nyelvi
megkülönböztetése. Különféle
beszédműfajok kommunikációs technikáinak
alkalmazása és értékelése (pl. a szándék, a
hatáskeltés eszközei a kommunikáció
eredményessége szempontjából).

Saját vélemény megfogalmazása és
megvédése egy-egy érv említésével a
témának és a beszédhelyzetnek megfelelően.
Mások véleményének meghallgatása,
megértése többszereplős helyzetekben.

Mások véleményének meghallgatása,
megértése és tömör reprodukálása
többszereplős helyzetekben. A saját
vélemény újrafogalmazása adott szempont
szerint.

Memoriterek szöveghű ismerete. Különféle
dramatikus formák kipróbálása (pl. bábjáték,
árnyjáték, némajáték, helyzetgyakorlat,
improvizáció, versmondás).

Memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező
szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle
dramatikus formák kipróbálása (pl.
helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás,
diákszínpadi előadás).

2. Olvasás, írott szöveg megértése
A korosztály képességeinek és az oktatási igényeknek megfelelő olvasási és
szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése; értő hangos és néma
olvasás, amely magában foglalja a különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését,
azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés
szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló
írásműig. Különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű, különféle
hordozókon közzétett szövegek olvasása és összehasonlítása. A szerzői álláspont
azonosítása, a mondottakhoz való viszony értékelése, a szövegben kifejtett vélemény
bírálata.
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Különböző szövegek néma és hangos
olvasása. Ismert tartalmú szövegek értelmező
hangos olvasása.
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Különböző szövegek néma és hangos
olvasása. Ismert tartalmú szövegek
biztonságos, értelmező felolvasása.

A szó szerinti jelentésen túli lehetséges
jelentések létezésének megtapasztalása,
megértésük gyakorlása. A szövegben kifejtett
információk visszakeresése. Ismerkedés a
szövegértési technikák alapjaival.

Szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek
lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni,
irányított és önálló megértése és gyakorlása. A
szövegben ki nem fejtett tartalmak
kikövetkeztetésének és megértésének
gyakorlása, ismerkedés a szövegértési
technikákkal.

A nyelvi eszközök és a jelentés
összefüggésének megtapasztalása
szépirodalmi és nem szépirodalmi
olvasmányokban tanári irányítással,
csoportosan és egyéni munkával.

A nyelvi eszközök és a jelentés
összefüggésének felismerése szépirodalmi és
nem szépirodalmi szövegekben tanári
irányítással és önállóan.

Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása
különböző szövegösszefüggésekben.

Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása
önálló munkával.

Rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi
szövegek önálló olvasása, a fontosabb
gondolatok kiemelése, összefoglalása.

Irodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai
szövegek önálló olvasása és megértése, a
szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló
alkalmazása (pl. a téma megállapítása, a
lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati
kapcsolatok, válaszadás kérdésekre,
vázlatkészítés, összefoglalás).

Az irodalmi szövegben megjelenő egyszerűbb Az irodalmi szövegekben megjelenő
képek, alakzatok felismerése és értelmezése
egyszerűbb képek, alakzatok felismerése és
(pl. hasonlat, metafora; ismétlés, fokozás).
értelmezése
Szöveg és kép összjátékának, viszonyának
megfigyelése. Különféle ábrák, illusztrációk
értelmezése.
Szövegek műfaji különbségének érzékelése
(pl. mese és dokumentum, lírai költemény és
elbeszélés).

Különböző szépirodalmi és nem szépirodalmi
műfajok közötti különbség megfigyelése. A
tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti
különbség (pl. hír és kommentár).

Rövidebb és hosszabb művek (pl. novellák,
ifjúsági regény) önálló elolvasása házi
olvasmányként, a cselekmény utólagos
felidézése, a szereplők cselekedeteinek,
jellemének, kifejtett és ki nem fejtett
nézeteinek megértése.
Az olvasás örömének megtapasztalása.

Rövidebb és hosszabb irodalmi és nem
irodalmi szövegek önálló olvasása házi
olvasmányként, a szöveg feldolgozása
megadott szempontok szerint.

Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő
nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) szövegek
megismerése, megértésük gyakorlása
segédeszközökkel (pl. egynyelvű szótárak,
jegyzetek).
Néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli Különböző vélemények összevetése,
megfogalmazása az olvasott szövegek
különbségek és hasonlóságok megfigyelése,
szereplőinek cselekedeteiről, nézeteiről, a
vélemény megfogalmazása szóban és írásban.
szövegekben megjelenő emberi helyzetekről.

3. Írás, szövegalkotás
Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az életkornak és az oktatás
igényeinek megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép,
lényegkiemelő, áttekinthető jegyzetelés és vázlatkészítés, biztos, problémaérzékeny
helyesírás. Szövegtípusok és műfajok széles körének alapos ismerete, normakövető
írásmód az alapvető műfajokban. A műfajokhoz kötődő hagyományok, nyelvistilisztikai és kommunikációs jellegzetességek szerepének felismerése és kreatív
alkalmazásuk saját írásműben. Saját álláspont pontos, változatos, önálló kifejtése
különféle nyelvi formákban. Kiegészítés, újraírás, kreatív írás.
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Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási
igényeknek megfelelő és rendezett írásmód
gyakorlása.

Olvasható, esztétikus írásmód a tanulási
szintnek megfelelően. A jegyzetelés alapjainak
elsajátítása.

Rövidebb szövegek alkotása különböző
szövegtípusokban és műfajokban (pl. rövid
leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros
jellemzés). Személyes és olvasmányélmények
megfogalmazása a rövidebb leírás, elbeszélés,
jellemzés műfajában.

A szövegalkotási képesség fejlesztése
különböző szövegtípusokban és műfajokban
(pl. a leírás, a különböző nézőpontú elbeszélés
és jellemzés gyakorlása, ismertetés és
vélemény készítése).

Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi
ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban,
írásbeli szövegekben.

A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi
ismeretek és a nyelvi elemek különböző
stílusértékéről tapasztaltak tudatos
alkalmazása a fogalmazásokban, a kreatív
szövegalkotásban.

Önkifejezés és kreativitás különböző
műfajokban (pl. szövegek átírása, olvasott
művekhez különböző befejezések készítése, a
történet folytatása, rímes játékok).
Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek
kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb
fogalmazások formájában.

Önkifejezés és kreativitás különböző
műfajokban (pl. párbeszédek írása,
dramatizálás, párbeszédes forma átírása epikus
formába, érvelés). Gondolatok, érzelmek,
képzetek kifejezése különböző nézőpontokból.

Az anyaggyűjtés és -elrendezés alapjainak
megismerése, anyaggyűjtés gyermekek
számára készült lexikonokból,
kézikönyvekből, tanári irányítással,
csoportosan és önállóan.

Rövidebb beszámolók anyagának
összegyűjtése, rendezése és írásba foglalása
tanári irányítással, csoportosan és önállóan.

4. A tanulási képesség fejlesztése
Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának
csoportos és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása.
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Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek
elkülönítése és gyakorlása (könyvkölcsönzés,
a könyvtárhasználat alapjai).

Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és
ismeretszerzés módszereinek megismerése,
gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak
készült szótárak, lexikonok használata,
ismeretlen kifejezések jelentésének önálló
megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult
anyag bővítése különböző
információhordozókból).

Az önálló ismeretszerzés gyakorlása (pl.
könyvek keresése megadott témához
egyénileg, csoportosan). Tapasztalatgyűjtés
különböző információhordozók működéséről,
használatáról.

Adatok, ismeretek gyűjtése különböző
információhordozókról tanári segítséggel,
csoportosan és önállóan. A gyűjtött, ismeretek
elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő
felhasználása.

Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek,
lexikonok, szótárak megismerése, használata.

Elemi gyakorlottság az információ
felhasználásában, a források megjelölésében.

Vázlat felhasználása különböző témájú,
műfajú szövegek megértéséhez,
megfogalmazásához.

Önálló vázlatkészítés rövidebb szövegek
alapján.

Ismerkedés különböző információhordozókkal Egyszerűbb szövegek vizuális környezetének
(pl. vizuális, audiovizuális, elektronikus:
átlátása, ábrák, illusztrációk értelmezése
internet, CD-ROM).
szövegösszefüggésben.
Az összefoglalás sajátosságainak és
szerepének megismerése, megértése.

Az összefoglalás sajátosságainak ismerete,
összefoglalás készítése megadott szempontok
alapján tanári irányítással, csoportosan és
önállóan.
Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés
és a lényegkiemelés gyakorlása.
Az információ kritikus befogadásának
megalapozása (azonos témáról különböző
forrásból származó rövidebb információk
összevetése tanári irányítással, csoportosan).

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani
ismeretek elsajátítása, a szövegre, annak felépítésére, működésére, jelentésére és
stílusára vonatkozó ismertek alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek
megértésében, elemzésében. A nyelvnek kommunikációs közegként, eszközként és
társadalmi jelenségként való értelmezése, annak felismerése, hogy a nyelvrendszer, és a
nyelv anyanyelvként való birtoklása tartja össze a nyelvközösséget, közvetíti a világra
vonatkozó tudást, hagyományt. A nyelvi kultúra fejlesztése, birtoklása megalapozza a
tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakulásához,
önbecsülésük fejlesztéséhez, és biztosítja az igényes önkifejezés lehetőségét is.
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A nyelvi egységek közötti egyszerűbb
összefüggések felismerése (pl. rendszerszerű
összefüggések felfedezése a hangok között, a
szavak között, a szavakat alkotó szóelemek
között).

A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani
összefüggéseinek megfigyelése (pl. az azonos
szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek
összefüggése a szavak mondatbeli
viselkedésével; azonos jelentésviszonyokat
kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok
megfigyelése; szerkezetek átalakítása). A
nyelvi egységek szövegbeli
(kommunikációbeli) szerepének a
megfigyelése.

Gyakorlottság a szavak jelentésviszonyainak a
feltérképezésében a korosztály szintjén (pl. az
egy- és többjelentésű szavak felismerése,
rokon értelmű szavak gyűjtése). Ismerkedés az
egynyelvű szótárak, diákoknak szánt
kézikönyvek használatával.

A szavak jelentésére vonatkozó kreatív
gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb
nyelvi egységek jelentésének, valamint a
nyelvi szerkezetből, formából fakadó
jelentésnek a megismerése.

Különféle nyelvváltozatokat képviselő konkrét
példák alapján a nyelv és a nyelvhasználat
rétegzettségének a megtapasztalása,
felismerése (különösen a szókincs területén).

Gyakorlottság és szándékosság a
kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz való
alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a
mindennapi kommunikációs és az irodalmi
stílusjelenségek körében.

A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához
kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók
megbeszélése a beszéd és a helyesírás terén
egyaránt. A helyesírás további alapvető
szabályainak a megismerése és alkalmazása.
Ismerkedés helyesírási kézikönyvekkel.
Javítás tanári irányítással és önállóan.

A helyesírási rendszer grammatikai
meghatározottságának felismerése, az
ismeretek bővítése. Gyakorlottság a
helyesírási kézikönyvek használatában. Javítás
tanári irányítással és önállóan.

Egy-egy korábbi évszázadban született szöveg
megfigyelése, a mai és a korábbi nyelvállapot
különbségének a felismerése a korosztálynak
megfelelő szinten.

Példák (régebbi korok szövegei, szövegrészei)
alapján a nyelvi állandóság és változás
megfigyelése a mai állapottal való összevetés
során, elsősorban a szókincsben és a tanult
nyelvtani jelenségek szintjén.

Annak felismerése, hogy a magyar nyelv
ismerete miben segíti, miben nehezíti az
idegen nyelv elsajátítását.

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek
összevetése, az egyes jelenségek egyre
pontosabb megnevezése.

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése. Az
olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. Az irodalom
sajátos kifejezési formáinak felismerése, összehasonlítása, megértése és értelmezése. A
műnemek és a műfajok hagyománya mint a műalkotás megértésének egyik
vonatkoztatási pontja. A nyelvi műalkotás történetisége és ennek következményei.
Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő értékek, problémák, kérdések és
kétségek felfedezésére. Az ízlés, a kánon mint értékmérő és mint folyamatosan változó
jelenség. Ismerkedés a magyar és az európai, valamint a világirodalom kiemelkedő
alkotásaival, alkotóival, korszakaival.
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Az olvasás iránti érzelmi és gondolati
Annak felismerése és tudatosítása, hogy az
érdeklődés fenntartása a belefeledkezés, a
elemző-értelmező olvasás elmélyíti az élményjátékosság, a kaland, a képzelet, az önismeret, és tapasztalatszerzést.
az emberismeret stb. iránti igénnyel. Az
olvasás örömének felfedezése.
Változatos ritmikai, zenei formálású lírai
művek közös és önálló olvasása a klasszikus
és a kortárs magyar és világirodalom köréből.

Változatos ritmikai, zenei formálású lírai
művek olvasása és feldolgozása a klasszikus
és a kortárs magyar és világirodalom köréből.
A zenei és ritmikai eszközök típusainak
azonosítása, funkciójuk, hangulati hatásuk
felismerése a tanult művekben.

Néhány fontosabb költői kép és alakzat
felismerése, szerepük, hangulati hatásuk
megfigyelése.

A főbb költői képek és alakzatok, szókincsbeli
és mondattani jellegzetességek azonosítása a
lírai szövegben. Az előbbiek jelentésteremtő
szerepének megértése a tanult versekben.

Ismerkedés különböző lírai műfajokkal.

Lírai és nem lírai verses műfajok megismerése
és azonosítása, jellegzetességeik, tartalmi és
formai sajátosságaik megértése.

A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek
viszonyának megértése.

A kompozíciós egység és a versszakok
viszonyának felismerése. A kompozíció
meghatározó elemeinek (pl. tematikus
szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai
szerkezet, beszédhelyzet és változása)
megismerése.

A lírai mű témájának és hangulatának,
hangnemének felismerése.

A lírai mű beszédhelyzete, a megszólítómegszólított viszony néhány jellegzetes
típusának megismerése.
Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj
összefüggéseinek megfogalmazása néhány
jellegzetes példán.

Elbeszélő művek közös és önálló olvasása,
feldolgozása tanári segítséggel, csoportosan és
egyénileg. A megismert formák alkalmazása a
mindennapi történetmondásban, a kreatív
írásban.

Elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása
a klasszikus és a kortárs felnőtt és ifjúsági
irodalom köréből. Kreatív történet-elbeszélési
és történetátírási gyakorlatok.

A szereplők külső és belső jellemzőinek
azonosítása.

A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása.

Az idő és a tér egyértelműen megjelölt
mozzanatainak azonosítása.

A közvetett idő- és térmegjelölések
azonosítása, ebből következtetések levonása.
Törekvés az idő- és térmegjelölések
értelmezésére. Az elbeszélés és a történet
időrendje közötti eltérés érzékelése.

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el, és
kinek a szemével látjuk a történetet.

Az elbeszélői nézőpont és a beszédhelyzet
érzékelése.

A tetőpontok, fordulópontok és kitérők
érzékelése.

Előreutalások és késleltetések érzékelése az
elbeszélésben.

Tapasztalatszerzés a tisztán elbeszélő és

Az epikai és a drámai történetmegjelenítés

dramatikus műrészletek közötti
különbségekről.

közötti hasonlóságok és eltérések azonosítása.

Elbeszélések és elbeszélő költemények
részleteinek, illetve köznapi helyzeteknek a
dramatizált megjelenítése.

Dramatizált formák, dialógusok, drámai
művek közös és önálló olvasása, feldolgozása.
Szituációk és instrukciók értelmezése és
megjelenítése.

Az új szóbeliség, az elektronikus
kommunikáció és tömegkommunikáció
néhány új formájának megfigyelése.

A reklám és a popzene új szóbeli költészete.
Annak érzékelése, hogy az irodalom
szóbelisége nem pusztán archaikus jelenség.

További alapvető témák megismerése, újabb
olvasmányok a már megismert témakörökből.

A magyar és a világirodalom néhány jelentős
témája és formai hagyománya. Ismerkedés
egy-két korstílussal, a korstílus és egy-egy mű
közötti összefüggéssel.

Törekvés a közvetlenül adódó jelentés
árnyalására, általánosítására személyes
tapasztalatok, más irodalmi és nem irodalmi,
verbális, hangzó és képi szövegek
bevonásával.

Törekvés a közvetlenül adódó jelentés
árnyalására, általánosítására személyes
tapasztalatok és más tanult irodalmi művek
bevonásával.

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és történeti
másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. A saját kultúra sokrétű ismeretén
nyugvó képesség a különbözőség felismerésére és megértésére. Önálló ítéletalkotás
társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről, a vélemény érvelő kifejtésének
és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai normák és
kultúrtörténeti ismeretek alapján. A műalkotások aktív befogadása, igény és
fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás fiktív létmódjának megértése. Képesség a
konfliktuskezelésre és az önálló ismeretszerzésre. A humor személyiség- és
közösségépítő szerepének megértése.
5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

Rövid, néhány mondatos vélemény
A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi
megfogalmazása az élmények és olvasmányok formáinak elsajátítása, az eltérő ízlésítéletek
hatásáról.
különbözőségének megértése és elfogadása.
A humor kiemelt szerepének érzékelése a
mindennapokban (pl. vicc) és a
műalkotásokban a korosztály érdeklődésének
megfelelő néhány szöveg kapcsán.

A helyzet- és jellemkomikum a művészetben,
a szerzői modalitás különféle formáinak
azonosítása, jelentésteremtő szerepük
felismerése (pl. irónia, gúny).

Részvétel a tanulócsoportban folyó
beszélgetésben és vitában a mindennapok,
művek és olvasmányok kiváltotta
élményekről. Mások véleményének
meghallgatása, megértése.

Egymástól lényegesen különböző esztétikai
normákhoz kapcsolódó művek
összehasonlítása, a művészi és nem művészi
szépség változékonyságának megtapasztalása.
Az önálló műbefogadás mind teljesebb és
gyakoribb élménye, a hatás reflektálása
csoportos beszélgetésben és önálló szöveg
alkotásával.

A jó és a rossz, az igazság és az igazságosság: Az igazság és a nézőpont, a személyes és a
az ítélkezés mint cselekedet felismerése
közösségi igazság konfliktusának megértése
mindennapi szövegekben és különféle
különféle szövegekben.
műalkotásokban.
A nem saját álláspont megjelenítésének,
átélésének képessége, az empátia
fontosságának átélése a közösség életében.

Különféle konfliktuskezelési eljárások
megfigyelése és reflexiója különböző
műalkotások és mindennapi szövegműfajok
kapcsán.

Más korokban született mindennapi szövegek, Az életkorfüggő szemlélet megfigyelése
tárgyak és műalkotások idegenségének
irodalmi és mindennapi szövegműfajok
megtapasztalása.
kapcsán.
A különböző kultúrák eltérő létmódjának,
szemléletének megtapasztalása néhány példa
alapján.

A kulturális különbség mint világlátás, mint
életforma és mint érték megismerése, a
kulturális sokszínűség, mint közösségépítő erő
megfigyelése különféle szövegekben.

Értékelés
A pedagógus értékeli az egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban az
egyes tanórákon. A tanév során a szóbeli és írásbeli feleletek, dolgozatok, felmérések,
memoriterek, fogalmazások értékelése osztályzattal történik.
A tanév végén osztályzattal zárjuk a tanulókat a továbbhaladás feltételeinek
figyelembevételével.
Megjegyzés
A drámajáték modultárgy, osztályzatai az irodalom érdemjegyekhez számítanak.
Magyar nyelvtan
1. Feleletek: szóbeli és írásbeli felelés, röpdolgozat, órai munka, füzetvezetés,
versenyeken való részvétel.
2. Felmérők, témazárók: egy- egy téma összefoglalása, lezárása, az adott
anyagrészhez tartozó kompetenciamérés.
Javítókulcs az írásbeli munkákhoz:
0 – 30 %

1

31 –50 %

2

51 – 70 %

3

71 – 90 %

4

91 –100 %

5

Magyar irodalom:
•

Feleletek: szövegértés, fogalmazás, bemutató olvasás, kötelező életrajzok,
irodalomelmélet, kötelező versek, műelemzés, házi olvasmányok, kiselőadás,

versenyeken való részvétel, fellépés iskolai ünnepségeken.
•

Felmérők, témazárók: egy- egy téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez tartozó kompetenciamérés.

Javítókulcs az írásbeli munkákhoz:
0 – 30 %

1

31 –50 %

2

51 – 70 %

3

71 – 90 %

4

91 –100 %

5

Szövegértés, szövegalkotás:
1. Feleletek: szövegértés, fogalmazás, memoriterek, gyűjtőmunka, prezentáció,
versenyeken való részvétel, egyéni és csoportos órai munka, füzetvezetés, szóbeli és
írásbeli felelet.
2. Felmérők, témazárók: egy- egy téma összefoglalása, lezárása, az adott
anyagrészhez tartozó kompetenciamérés.
Javítókulcs az írásbeli munkákhoz:
0 – 30 %

1

31 –50 %

2

51 – 70 %

3

71 – 90 %

4

91 –100 %

5

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Csizmazia Sándor-Csizmazia Sándorné: Magyar nyelv 5., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
Orosz Zsuzsa-Szilágyi Gáborné-Zsolnai Józsefné: Magyar nyelv 6., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Csizmazia Sándor-Csizmazia Sándorné-Orosz Zsuzsa: Magyar nyelv 7., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
H. Tóth István: Magyar nyelv 8., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Zsolnai Józsefné-Zsolnai Anikó: Irodalom 5., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
Zsolnai Józsefné-Zsolnai Anikó: Irodalom 6., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
Zsolnai Józsefné-Zsolnai Anikó: Irodalom 7., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
Zsolnai Józsefné-Zsolnai Anikó: Irodalom 8., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
Heffner Anna: Könyv a könyvről, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

Gáncs Andrea: Könyv a színházról, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
Feladatgyűjtemény 5., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Feladatgyűjtemény 6., Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Feladatgyűjtemény 7., Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Feladatgyűjtemény 8., Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Tanítási program 5., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Tanítási program 6., Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Tanítási program 7., Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
A magyar helyesírás szabályai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
Balogh József-Devecsery László: Olvasónapló 5-6., Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1998.
Balogh József-Devecsery László: Olvasónapló 7-8., Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1998.
Rangoni Károlyné: Szövegértés 5., OKTESZT Kiadó, Nyíregyháza, 1998.
Rangoni Károlyné: Szövegértés 6., OKTESZT Kiadó, Nyíregyháza, 1998.
Rangoni Károlyné: Szövegértés 7., OKTESZT Kiadó, Nyíregyháza, 1998.
Rangoni Károlyné: Szövegértés 8., OKTESZT Kiadó, Nyíregyháza, 1998.
Cs. Nagy Lajos: Alapfokú helyesírási gyakorlókönyv, Trezor Kiadó, Budapest, 1993.
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv, Trezor Kiadó, Budapest, 1994.
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv 5-6., Trezor Kiadó, Budapest, 1992.
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv 7-8., Trezor Kiadó, Budapest, 1993.
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési munkafüzet 5-6., Trezor Kiadó, Budapest, 1993.
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési munkafüzet 7., Trezor Kiadó, Budapest, 1993.
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési munkafüzet 8., Trezor Kiadó, Budapest, 1993.
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet 5-6., Trezor Kiadó, Budapest, 1994.
Cs. Nagy Lajos: helyesírási munkafüzet 7., Trezor Kiadó, Budapest, 1994.
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet 8., Trezor Kiadó, Budapest, 1994.
Irány a középiskola! (magyar), K. u. K. Könyvkiadó, Győr, 2002.
Irány a középiskola! (magyar), K. u. K. Könyvkiadó, Győr, 2003.
Gimnáziumba készülök, Korona Nova Kiadó, Budapest, 1997.
Taneszközlista
Tanári
•

írásvetítő

•

írásvetítő-fóliák

•

fóliaíró filctollak

•

golyóstollak

•

piros tollak

•

zöld toll

•

hangkazetták

•

videokazetták

•

szótárak

•

lexikonok

Tanulói
•

tankönyv

•

munkatankönyv

•

A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)

•

vonalas füzetek

•

grafitceruzák

•

golyóstollak

•

radírgumi

•

vonalzók

•

színes ceruzák a javításhoz

Szövegértés, szövegalkotás tantárgy
Tankönyvek, kézikönyvek
Szövegértés – szövegalkotás 5. Tanulói munkatankönyv 1 – 7.
Szövegértés – szövegalkotás 5. Tanári kézikönyv 1 – 7.
Szövegértés – szövegalkotás 6. Tanulói munkatankönyv 1 – 7.
Szövegértés – szövegalkotás 6. Tanári kézikönyv 1 – 7.
Magyar értelmező kéziszótár
Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Irodalmi lexikon
Bibliai lexikon
Akadémiai lexikon
Helyesírási kéziszótár
A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Jacqueline Wilson: Tracy Beaker története

Erich Kästner: Emil és a detektívek
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás
Taneszközlista
Tanári
•

számítógép

•

interaktív tábla

•

projektor

•

internet

•

CD-lejátszó

•

CD-k, DVD-k

•

magnó

•

kazetták

•

golyóstollak

•

piros tollak

•

zöld toll

•

szótárak

•

lexikonok

•

pendrive

•

dicséretkártyák, feladatkártyák, szerepkártyák, szabálykártyák, idézetkártyák

•

Fábri Zoltán: A Pál utcai fiúk, DVD

•

Jankovics Marcell: János vitéz, DVD

•

Várkonyi Zoltán: Egri csillagok, DVD

•

Franziska Buch: Emil és a detektívek, DVD

Tanulói
•

munkatankönyvek

•

A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)

•

vonalas füzetek

•

grafitceruzák

•

golyóstollak

•

radírgumi

•

vonalzók

•

színes ceruzák a javításhoz

•

írólapok, rajzlapok

•

háztartási csomagolópapír

•

színes papír, karton

•

filctollak

•

olló

•

ragasztó, cellux

•

gyurmaragasztó

•

kétoldalú ragasztó

MAGYAR NYELVTAN – 5. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Év eleji ismétlés, felmérő
Hangtan
Szófajtan
Alaktan
Jelentéstan
Helyesírási alapelvek
Tulajdonnevek
Egybeírás és különírás
Év végi ismétlés, felmérő

Óraszám
5 óra
8 óra
16 óra
8 óra
4 óra
12 óra
12 óra
6 óra
3 óra

A továbbhaladás feltételei
Nyelvtan
Tudja felsorolni a magyar magán- és mássalhangzókat.
Tudja felosztani a magánhangzókat magas – mély, ill. rövid – hosszú párokba.
Tudja felosztani a mássalhangzókat zöngésség szerint.
Ismerje fel a következő szófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igekötő,
névutó, kötőszó.
Tudja leválasztani a szótőről a toldalékot, ismerje fel annak típusát /képző, jel, rag/.
Tudja csoportosítani a szavakat hangalak és jelentés alapján.
Írás, helyesírás
Írása rendezett és olvasható legyen, másolása lehetőleg hibátlan.
Diktálás során az alábbiakat tudja helyesen jelölni: magán- és mássalhangzó – időtartam, részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, mondatkezdő nagybetű, mondatvégi írásjel, tulajdonnevek kezdőbetűi.
Használja a Helyesírási szabályzatot.
Kommunikáció
Tudjon köszönni, köszönteni udvarias testtartással, helyes nyelvi formákkal.
Tudjon meghívni valakit gyermekrendezvényre.
Tudjon udvariasan tudakozódni, ill. információt adni élőszóban és telefonon.
Tudja elmondani véleményét és problémáját illő keretek közt.
Tudjon élőben elbeszélni, leírni.
Tudjon segítséggel definíciót alkotni.

Tudja a helyzetekhez alkalmazni kommunikációját.
Hangtan
A magyar magánhangzók rendszere és törvényei
A magyar mássalhangzók rendszere és törvényei
Belépő tevékenységek
A hangképzési sajátságok megfigyelése.
A tanult nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos
önállósággal.
Szófajtan
•

A főnév és fajtái

•

A melléknév

•

A számnév és fajtái

•

A névmás és fajtái

•

Az ige és ragozása. Igeidők, igemódok

•

Az igekötő

•

Kötőszó, határozószó, névutó

•

Az igenevek

•

Indulatszó és módosítószó

Belépő tevékenységek
A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és
szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése.
Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeiből származó szavak (társalgási, diáknyelvi
szavak, szakszavak) jelentésének, használati körének megkülönböztetésére és helyes
használatuk a különféle beszédhelyzetekben.
A szövegben előforduló szavak szófajának felismerése, megnevezése, jellemző jegyeik
összegyűjtésével magyarázat (definíció) készítése közösen és / vagy tanári segítséggel.
A szófajra vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
A tanult nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos
önállósággal.
Alaktan
A képzők
A jelek
A ragok
Alaktani elemzés

Belépő tevékenységek
Kreatív játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés lehetőségeinek felhasználásával, a szóhangulat figyelembevételével.
A szóalakra, szóképzésre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
A tanult nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos
önállósággal.
Jelentéstan
A szójelentés
A hangalak és jelentés viszonya
Belépő tevékenységek
Hangutánzó, hangulatfestő, azonos alakú és hasonló alakú szavak gyűjtése – fogalmazási gyakorlatok a gyűjtött anyaggal.
Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról, a rokon és ellentétes értelmű szavak
kapcsolatáról.
A szójelentés értelmezése különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
A tanult nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos
önállósággal.
A magyar helyesírás alapelvei
•

A kiejtés elve

•

A szóelemzés elve

•

A hagyomány elve

•

Az egyszerűsítés elve

Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és
szövegjavítás fokozatos önállósággal.
A tulajdonnevek helyesírása
•

Személy- és állatnevek

•

Földrajzi nevek

•

Intézménynevek

•

Csillagnevek, kitüntetések és díjak

•

Címek

•

Márkanevek

•

Amit kicsivel kell írni (kivételek)

Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás
során.
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása,
önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
Egybeírás – különírás
A szóismétlések és ikerszók helyesírása
A mellérendelő szókapcsolatok és szóösszetételek helyesírása
Az alárendelő szókapcsolatok és szóösszetételek helyesírása
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és
szövegjavítás fokozatos önállósággal.

MAGYAR IRODALOM – 5. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakörök

Óraszám

Év eleji ismétlés

2 óra

Magyar irodalom: líra

12 óra

Magyar irodalom: epika

20 óra

Költészet és játék

4 óra

Világirodalom: mítoszok

6 óra

Világirodalom: mesék

6 óra

Világirodalom: bibliai történetek

10 óra

Házi olvasmányok

10,5 óra

Szövegértés

17 óra

Szövegértés felmérők

3 óra

Év végi ismétlés

2 óra

A továbbhaladás feltételei
Olvasás, szövegértés
Néma olvasás során 15 – 20 mondatos szöveget kb. 5 perc alatt olvasson el, és oldjon
meg legalább 2 (a szöveghez tartozó) feladatot.
Felkészülés után 8 – 10 mondatos szöveg hangos olvasásakor 5 hibánál többet ne vétsen.
Használja az Értelmező kéziszótárt.
Értelmezze a tankönyv szómagyarázatait segítség nélkül.
Tudja 2 –3 ma működő könyvkiadó nevét (kiemelve: Móra Kiadó).
Fogalmazás
Alkosson 8 – 10 mondatos elbeszélést önállóan, s adjon címet neki.
Írjon 6 – 8 mondatos leírást (tárgyról, élőlényről, személyről), s adjon címet neki.
Tudja a levél formai elemeit 8 – 10 mondatos magánlevélben alkalmazni.
Segítséggel tudja fogalmazása koherencia- és nyelvhelyességi hibáit javítani.
Irodalom
Ismerje fel az epikai műveket, tudja az elbeszélő művek szerkezeti részeit.

Ismerje fel a művekben az irodalmi hősök jellemzésének módjait.
Tudja a lírai művek jellemzőit, költői képeit (megszemélyesítés, hasonlat, költői jelző).
Ismerje fel és jelölje a lírai művekben a rímeket.
Tudja előadni az alábbi műveket:
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Kosztolányi Dezső: Este, este…
Tóth Árpád: Láng
Petőfi Sándor: A farkasok dala vagy A kutyák dala
Petőfi Sándor: János vitéz I/1-2. vsz.
IV/8-10. vsz.
XVIII/7-11. vsz.
XXVII/5-8. vsz.
Helyesejtés
Igazodjon el a helyesejtési gyakorlatokban.
Tanári irányításra tudja versmondási és felolvasási hibáit javítani.
Tudja elmondani a memoritert a helyesejtés normái szerint.
Tudja jelölni a lírai és epikus művekben a hangsúlyt, a ritmust, a szünetet.
Helyesejtési ismereteit alkalmazza a spontán beszédben is.
Magyar irodalom
Líra
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa
Petőfi Sándor: A farkasok dala. A kutyák dala
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Kosztolányi Dezső: Este, este…
Mostan színes tintákról álmodom
Babits Mihály: Fekete ország
Tóth Árpád: Láng
Weöres Sándor: Fughetta
Kockajáték
Károlyi Amy: Fonat
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.

Helyzetgyakorlatok: helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás.
Memoriterek kifejező előadása.
Szavak, mondatfonetikai eszközök és a testbeszéd összehangolása a beszédhelyzetnek
megfelelően.
Költői képek felismerése és megnevezése (szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése).
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és más
jellegű művekben.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan.
A művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Különféle műfajú, változatos ritmikájú művek elemzése és értelmezése.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi motívum, téma felismerése lírai
művekben.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Epika
Petőfi Sándor: János vitéz
Karinthy Frigyes: Lógok a szeren
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Gyurkovics Tibor: Üveggolyó
Heltai Gáspár 2 állatmeséje
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, előremondás, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különböző eszközeinek megfigyelése.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek összevetése,
lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.

Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan.
A művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Ritmikai gyakorlatok.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése epikai
művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Költészet és játék
Lukácsy András: Költői versenyek
Versvetélkedők a képernyőn (részletek)
Belépő tevékenységek
Helyzetgyakorlatok: helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás.
Irodalmi szövegek kreatív, játékos feldolgozása.
Világirodalom
Mítoszok
Prométheusz
Horatius Cocles
Mesék
Szindbád második utazása
Aki kapzsi, pórul jár
A halász és az ifrit
Az ébenfa paripa
A. Sz. Puskin: Mese a halászról és a kis halról
Bibliai történetek
A világ teremtése
A bűnbeesés

Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, előremondással, átalakítással, kiegészítéssel.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
A művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Házi olvasmányok
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek rövid
ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan.
A művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
A közlésmód megfigyelése (szerkezet).
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Szövegértés
Népek Mezopotámiában
Az ékírás kialakulása. Agyagtáblák
Asúrbanipal könyvtára
A vízözön
Pecséthengerek. Sztélék

Papirusztekercsek. A Halottak Könyve
Az alexandriai könyvtár
A pergamen
Halotti Beszéd. Ómagyar Mária-siralom
A papír. A könyvnyomtatás feltalálása
Gutenberg találmánya. Ősnyomtatványok
Bibliotheca Corviniana. Az első magyar nyomda
Nyomdászat a 16. században. A klisékészítés kialakulása
Misztótfalusi Kis Miklós
A könyvkötészet fejlődése. A könyvkereskedelem alakulása
A kiadói munka
A kézirat lektorálása, szerkesztése, előkészítése
Belépő tevékenységek
Adatkeresés.
Témamegjelölés.
Fogalomalkotás.
Lényegkiemelés.
Vázlatírás.
Kérdésfeltevés.
Hiányzó információ kiegészítése.
Szinonimák alkalmazása.

MAGYAR NYELVTAN – 6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés, felmérő

4 óra

A mondat fogalma, fajtái

4 óra

Az egyszerű mondat

16 óra

Az összetett mondat

31 óra

Névadás

3 óra

A hagyomány elve

2 óra

Tulajdonnevek

5 óra

A szóelemzés elve

3 óra

Igekötős igék

1 óra

Összetett szavak

2 óra

Év végi ismétlés, felmérő

3 óra

A továbbhaladás feltételei
Írás, helyesírás
Írása olvasható és rendezett legyen.
Másoljon hiba nélkül 8-10 soros szöveget.
Helyesen jelölje a magán- és a mássalhangzók időtartamát.
Ismerje fel az összeolvadás, a részleges és a teljes hasonulás példaszavait.
Ismerje és használja a Helyesírási szabályzatot.
Helyesen jelölje a tulajdonnevek közül a személyneveket, az állatneveket, az intézményneveket, a csillagneveket, a márkaneveket, a címeket; valamint a földrajzi nevek
és a díjak egyszerűbb eseteit.
Helyesen jelölje az igekötős ige 3 fajtáját.
Helyesen jelölje az alá- és mellérendelő összetett szavakat.
Kommunikáció
Figyelmeztetésre tudja javítani a megértést nehezítő hibáit.
Tudja megfelelően szabályozni hangerejét.
Tudja használni a különféle nyelvi és nem nyelvi kommunikációs eszközöket.
Legyen képes beszélgetés közben a másik fél / felek meghallgatására.

Tudjon saját kommunikációs képességeiről elemzést nyújtani.
Nyelvészet
Tudja felosztani a mondatokat a beszélő szándéka és a mondat szerkezete szerint.
Tudjon egyszerű mondatokat elemezni (alany, állítmány, tárgy, hely-,idő-,mód-,állapot-,eszköz-,társhatározó, minőség-,mennyiség- és birtokos jelző) és ábrázolni.
Ismerje fel az alárendelő összetett mondatokat (utalószó, kötőszó) és típusait.
Ismerje fel a mellérendelő összetett mondatot és típusait.
A mondat fogalma, fajtái
A mondat fogalma
Mondatfajták a beszélő szándéka szerint
A mondat szerkezeti típusai
Belépő tevékenységek
A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és
szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése.
A korábban tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése, biztonságos alkalmazása.
A mondatfajták felismerése és megnevezése különféle típusú szövegekben.
A mondatra és a mondatfajtákra vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Az egyszerű mondat
Az állítmány és az alany
A tárgy és fajtái
A határozó és fajtái
A jelző és fajtái
Szinteződés, tömbösödés, szórend
Az egyszerű mondat ábrázolása
Belépő tevékenységek
A korábban tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése, biztonságos alkalmazása.
Az egyszerű mondat szerkezetének, jelentésének felismerése, értelmezése, az ezekre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Gyakorlatok az egyszerű mondat különböző szintagmáinak felismerésére, ábrázolására.
Az egyszerű mondatra vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Az összetett mondat
Az összetett mondat fajtái

Az alárendelés felismerése, fajtái
Alanyi alárendelés
Állítmányi alárendelés
Tárgyi alárendelés
Hely- és időféle határozós alárendelés
Állapotféle határozós alárendelés
Módféle határozós alárendelés
Állandó határozós alárendelés
Részeshatározós alárendelés
Minőségjelzős alárendelés
Mennyiségjelzős alárendelés
Birtokos jelzős alárendelés
Feltételes és megengedő alárendelés
Hasonlító és következményes alárendelés
A mellérendelő összetett mondat felismerése, fajtái
A kapcsolatos mellérendelés
Ellentétes és választó mellérendelés
Következtető és magyarázó mellérendelés
Többszörösen összetett mondatok elemzése és ábrázolása
Belépő tevékenységek
A tanult nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása, az összetett mondatra vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Az összetett mondat fajtáinak felismerése, elemzése és ábrázolása különféle típusú szövegekben.
Névadás a magyar nyelvben
Földrajzi nevek adása
Személynévadás
Névadási gyakorlatok
Belépő tevékenységek
Könyv- és könyvtárhasználat: tájékozódás a különféle dokumentumokban (könyvek, segédkönyvek).
Gyakorlatok a szókincs különböző rétegeinek (köznyelv, szaknyelv, irodalmi nyelv) tudatos használatára.
Vizsgálódás környezetünk földrajzi és személyneveinek típusáról.

Helyesírás
A hagyomány elve
Tulajdonnevek
A szóelemzés elvének bonyolultabb esetei
Igekötős igék
Összetett szavak
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult helyesírási tudnivalók rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tételére, a szóelemzés alkalmazása a bonyolultabb esetekben.
A tanult helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és
szövegjavítás fokozatos önállósággal.

MAGYAR IRODALOM – 6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Óraszám
Év eleji ismétlés

2 óra

Magyar irodalom

50 óra

Házi olvasmány elemzése

8 óra

Világirodalom

10 óra

Szövegértés

15,5 óra

Szövegértési felmérők

5 óra

Év végi ismétlés

2 óra

A továbbhaladás feltételei
Olvasás
Tudjon némán olvasni 5 perc alatt 250 szavas szöveget, s ez idő alatt megoldani legalább 2 feladatot, mely a szöveghez kapcsolódik.
Önállóan készüljön fel 5 perc alatt 10 mondatos szöveg felolvasására.

Figyelmeztetésre tudja hibáit javítani.
A szövegben előforduló ismeretlen szavakat önállóan keresse ki szaklexikonból.
Ismerjen legalább 2 magyar könyvtárt, s azok könyvritkaságait.
Fogalmazás
Tudjon 10-12 predikatív szerkezetet tartalmazó elbeszélést írni, s adjon címet neki.
Tudjon 8-10 predikatív szerkezetet tartalmazó leírást írni (tárgyról, élőlényről, személyről), s adjon címet neki.
Tudjon 8-10 predikatív szerkezetből álló magánlevelet írni.
Tudjon 6-8 mondatos jellemzést írni.
Segítséggel tudjon nyugtát, átvételi elismervényt, táviratot, vázlatot írni.
Helyesejtés
Tudja a helyesejtési gyakorlatok végzésének módját, hibáit segítséggel javítsa.
A tanult verseket, prózai szövegeket helyes artikulációval, időtartammal, hangsúllyal,
hanglejtéssel, szünettel mondja.
Tudja jelölni a hangsúlyt, a ritmust, a szünetet.
Beszédfejlesztés
Tudjon köszönteni, meghívni valakit udvariasan, ill. ezt viszonozni.
Tudja az ünnepi alkalmakkor érvényes nyelvi formákat.
Tudjon tudakozódni, segítséget kérni személyesen vagy telefonon.
Sérelmét, véleményét tudja összefüggően és illendően kifejteni.
Tudjon önállóan elbeszélő, leíró, jellemző szöveget alkotni tanult történelmi eseményről, irodalmi alakról stb.
Tudja értékelni saját, ill. társai versmondását megadott szempontok alapján.
A kommunikációs helyzetekben tudjon a szituációhoz alkalmazkodni.
Irodalom
Tudja bemutatni 15-20 mondatban Petőfi Sándor és Arany János életútját.
Tudja felsorolni a tanult írókat, költőket, ill. elemzett műveiket.
Segítséggel tudja kiemelni az elemzett irodalmi alkotások főbb gondolatait.
Tudja az alábbi irodalomelméleti fogalmakat: ballada, rím, ritmus, hasonlat, megszemélyesítés.
Tudja előadni a következő műveket:
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Zrínyi Miklós: Nem írom pennával

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Arany János: A walesi bárdok
Arany János: Toldi – Előhang, I/1.,III/6-9.,VIII/14-16.vsz.
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (a várvédők esküje)
Magyar irodalom
Janus Pannonius
Életútja
Huszt
Pannónia dicsérete
Zrínyi Miklós
Életútja
Nem írom pennával
Befed ez a kék ég
Fazekas Mihály
Életútja
Lúdas Matyi
Csokonai Vitéz Mihály
Életútja
A Reményhez
Tartózkodó kérelem
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban
Batsányi János
Életútja
A franciaországi változásokra
Arany János
Életútja
Toldi
Mátyás anyja

A walesi bárdok
A reneszánsz kora
Tinódi Sebestyén
Balassi Bálint
A barokk kora
Pázmány Péter
Mikes Kelemen
A felvilágosodás kora
Bessenyei György
Kazinczy Ferenc
A klasszicizmus kora
Berzsenyi Dániel
Fáy András
Kisfaludy Károly
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Memoriterek kifejező előadása – szavak, mondatfonetikai eszközök és testbeszéd összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően.
Költői képek felismerése és megnevezése, szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, előremondás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különböző kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Szógyűjtés irodalmi és ismeretterjesztő olvasmányok, szótárak alapján (szavak, szószerkezetek, szólások).
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek összevetése,
lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós és elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.

Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Különféle műfajú, változatos ritmikájú művek elemzése, értelmezése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma és motívum felismerése lírai
és epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Világirodalom
Ókor
Homérosz
Horatius
Itáliai reneszánsz
Dante
Petrarca
Spanyol reneszánsz
Cervantes
Angol klasszicizmus
Jonathan Swift
Daniel Defoe
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Költői képek felismerése és megnevezése (szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése).
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.

Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma és motívum felismerése lírai
és epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Házi olvasmány elemzése
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére.
Memoriter kifejező előadása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
Válogató olvasás, előremondás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Szógyűjtés irodalmi olvasmány alapján.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás olvasmányról.
Az olvasott mű rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása a szöveg megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
A műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajáték: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és megjelenítése.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, ismétlődés, írói eszközök stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Szövegértés
A Pannonhalmi Főapátság Könyvtára
A sárospataki Nagykönyvtár
A debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
A budapesti Egyetemi Könyvtár
A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár
A keszthelyi Helikon Könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Belépő tevékenységek
Adatkeresés.
Témamegjelölés.
Fogalomalkotás.
Lényegkiemelés.
Vázlatírás.
Kérdésfeltevés.
Hiányzó információ kiegészítése.
Szinonimák alkalmazása.

MAGYAR NYELVTAN – 7. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés, felmérő

3 óra

A szöveg fogalma, fajtái

10 óra

A szöveg szerkezete

7 óra

A szöveg koherenciája

6 óra

Helyesírási alapelvek

16 óra

Tulajdonnevek

16 óra

Egybeírás és különírás

12 óra

Írásjelek

2 óra

Év végi ismétlés, felmérés

2 óra

A továbbhaladás feltételei
Írás, helyesírás
Írása olvasható és rendezett legyen.
Hibátlanul másoljon 10-15 soros szöveget.
Helyesen jelölje a hangok időtartamát.
Ismerje fel az összeolvadás, a részleges hasonulás és a teljes hasonulás eseteit, példaszavait.
Helyes írásjellel zárja az egyszerű mondatokat.
Ismerje és használja a Helyesírási szabályzatot.
Helyesen jelölje az alábbi tulajdonnevek kezdőbetűit: személynév, állatnév, intézménynév, csillagnév, egyelemű és egybeírt földrajzi név, márkanév, cím, kötőjeles földrajzi
név egyszerűbb esetei, különírt földrajzi név egyszerűbb esetei, kitüntetések és díjak
egyszerűbb esetei.
Helyesen jelölje az igekötős igéket.
Helyesen jelölje az alá- és mellérendelő összetett szavakat.
Kommunikáció
Tudjon saját kommunikációs képességéről elemzést nyújtani.
Figyelmeztetésre tudja javítani a megértést nehezítő hibáit.
Tudja megfelelően szabályozni a hangerejét.

Tudja használni a különféle nyelvi és nem nyelvi kommunikációs eszközöket.
Legyen képes beszélgetés közben a másik fél/felek meghallgatására.
Ismerje fel a következő kommunikációs zavarokat: hallgatás, elhallgatás, titkolózás, túlzott bőbeszédűség, félreértés.
Ismerje fel a kommunikációs zavar által keletkező esetleges humort.
Nyelvészet
Ismerje fel a beszélt és írott szövegeket, tudja jellemezni mindkét szövegtípust.
Ismerje fel a tartalomközpontú, a formaközpontú és a felhívásközpontú szövegeket; tudjon segítséggel ilyeneket alkotni.
Ismerje fel az ismert szerzőjű és az ismeretlen szerzőjű szövegeket.
Tudja jelölni a szövegekben a szabad mondatokat, ill. segítséggel a mondattömböket.
Tudja jelölni a szöveg makroszerkezeti egységeit.
Segítséggel tudja jelölni a koherencia grammatikai eszközeit.
A szöveg fogalma és fajtái
A szöveg fogalma, jellemzői
A szöveg fajtái a megjelenési formája szerint
A szöveg fajtái a beszélő szándéka szerint
A szöveg fajtái kötöttsége szerint
A szöveg fajtái a szerzője szerint
Belépő tevékenységek
A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és
szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése.
A korábban tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A szöveg fajtáinak felismerése, megnevezése; az ezekre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
A szöveg szerkezete
Mikroszerkezet (szabad és csonkított mondat, mondattömb és bekezdés, tételmondat)
Makroszerkezet (bevezetés, tárgyalás, befejezés; teljes/hiányos szöveg)
Belépő tevékenységek
A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és
szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése.
A korábban tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.

A szöveg részeinek felismerése, megnevezése; az ezekre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Gyakorlatok a szövegrészek felismerésére, megnevezésére, ábrázolására különféle célú
és műfajú irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
A szöveg koherenciája
A koherencia nyelvtani (grammatikai) eszközei
A koherencia jelentéstani (szemantikai) eszközei
A koherencia nyelvhasználati (pragmatikai) eszközei
Belépő tevékenységek
A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és
szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése.
A korábban tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A koherenciát biztosító elemek felismerése, megnevezése; az ezekre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Gyakorlatok a koherencia felismerésére, megnevezésére különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
A magyar helyesírás alapelvei
A kiejtés elve
A szóelemzés elve
A hagyomány elve
Az egyszerűsítés elve
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult helyesírási tudnivalók rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
A helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek
megfogalmazása.
A tulajdonnevek helyesírása
Személynevek és állatnevek
Földrajzi nevek, csillagnevek
Intézménynevek
Címek

Márkanevek
Kitüntetések és díjak
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult helyesírási tudnivalók rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
A helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek
megfogalmazása.
Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tételére.
Az egybeírás és a különírás
A mellérendelő szóösszetételek
Szóismétlések és ikerszók
Az alárendelő szóösszetételek
Névutós szerkezetek és igekötős igék
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult helyesírási tudnivalók rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
A helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek
megfogalmazása.
Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tételére, a szóelemzés alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben.
Írásjelek
Mondatközi írásjelek
Mondatvégi írásjelek
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult helyesírási tudnivalók rendszerezése, biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.

A helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek
megfogalmazása.
Biztonság az egyszerű mondat központozásában; a kötőjel, gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző szerepének ismerete és helyes használata.

MAGYAR IRODALOM – 7. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés

2 óra

Magyar irodalom

46 óra

Házi olvasmány elemzése

5 óra

Világirodalom

7 óra

Szövegértés

9 óra

Szövegértés felmérő

3 óra

Év végi ismétlés

2 óra

A továbbhaladás feltételei
Olvasás
Tudjon némán olvasni 5 perc alatt 250 szavas szöveget, ez idő alatt tudjon megoldani
legalább 3 feladatot, mely a szöveghez kapcsolódik.
Önállóan készüljön fel 5 perc alatt 15 mondatos szöveg felolvasására.
Figyelmeztetésre tudja hibáit javítani.
A szövegben előforduló ismeretlen szavakat önállóan keresse ki szaklexikonból.
Nevezze meg az elolvasott szöveg témáját.
Tudja röviden ismertetni az elolvasott szöveg tartalmát előzetesen készített vázlat alapján.
Fogalmazás
Tudjon 10-15 predikatív szerkezetet tartalmazó elbeszélést írni, s adjon címet neki.
Tudjon 10-12 predikatív szerkezetet tartalmazó leírást írni (tárgyról, élőlényről, személyről), s adjon címet neki.
Tudjon 10-12 predikatív szerkezetből álló magánlevelet írni.
Tudjon segítséggel információkérő levelet, meghatalmazást, nyugtát, átvételi elismervényt, táviratot, vázlatot írni.
Tudjon 8-10 mondatos jellemzést írni.
Helyesejtés
Tudja a helyesejtési gyakorlatok végzésének módját, hibáit segítséggel javítsa.

A tanult verseket, prózai szövegeket helyes artikulációval, időtartammal, hangsúllyal,
hanglejtéssel, szünettel mondja.
Tudja jelölni a hangsúlyt, a ritmust, a szünetet, és tudja a jeleknek megfelelően felolvasni a szöveget.
Beszédfejlesztés
Tudjon udvariasan köszönteni, meghívni valakit, ill. ezt viszonozni.
Tudja az ünnepi alkalmakkor szokásos nyelvi formákat.
Tudjon tudakozódni, segítséget kérni személyesen vagy telefonon.
Véleményét, sérelmét tudja összefüggően kifejteni, a pedagógus által vezetett vitában
vegyen részt.
Tudjon önállóan elbeszélő, leíró, jellemző szöveget alkotni tanult történelmi eseményről, irodalmi alakról stb.
Tudja értékelni saját, ill. társai versmondását megadott szempontok alapján.
Tudjon a szituációhoz alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekben.
Tudja lejegyezni ismerős témáról szóló, elhangzó szöveg kulcsszavait.
Tudja reprodukálni a tanult törvényeket, meghatározásokat, összefüggéseket a szakszavak memorizálása után (más tantárgyak esetében is!).
Irodalom
Tudja bemutatni 15-20 mondatban a tanult költők, írók életútját (Kölcsey, Vörösmarty,
Petőfi, Arany, Mikszáth, Jókai, Ady) .
Tudja felsorolni a tanult szerzőket és elemzett műveiket.
Segítséggel tudja kiemelni az elemzett irodalmi alkotások főbb gondolatait.
Tudja az alábbi irodalomelméleti fogalmakat: novella, regény, szonett, ars poetica, megszemélyesítés, metafora, hasonlat, szimbólum, rím, ritmus.
Tudja előadni a következő műveket:
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc: Huszt
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú…
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
Arany János: Sejtelem, Illyés Gyula: 77
Ady Endre: A magyar Ugaron
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Ady Endre: Őrizem a szemed

Ady Endre: A magyar Ugaron
Ady Endre: Lédával a bálban
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Ady Endre: A föl-földobott kő
Magyar irodalom
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Memoriterek kifejező előadása: szavak, mondatfonetikai eszközök és nem verbális kifejezőeszközök összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően.
Költői képek felismerése és megnevezése, szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és más
jellegű művekben.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek keresése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Különféle műfajú, változatos ritmikájú művek elemzése, értelmezése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.

Házi olvasmány elemzése
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek keresése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott mű alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Világirodalom
Romantika
Heinrich Heine
A Sz. Puskin
Victor Hugo
Realizmus
H. B. Stendhal
H. de Balzac

Charles Dickens
L. Ny. Tolsztoj
P. Csehov
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és más
jellegű művekben.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Szövegértés
A dráma
A színház
A görög dráma
A komédia
A görög színház
Shakespeare és a Globe színház
Csehov
Varázslatok, táltosok
A magyar középkor
A reneszánsz és a reformáció színjátékai

Bornemissza Péter és a Magyar Elektra
Iskoladrámák, iskolai színjátszás
A hivatásos magyar színjátszás kialakulása
Katona József és a Bánk bán
Benedek Marcell: Az olvasóközönség története (részletek)
A gondolat útja az olvasóhoz
Belépő tevékenységek
Adatkeresés.
Témamegjelölés.
Fogalomalkotás.
Lényegkiemelés.
Válogató olvasás.
Vázlatírás.
Kérdésfelvetés.
Hiányzó információk kiegészítése.
Szinonimák alkalmazása.
Szerkezeti elemzés.

MAGYAR NYELVTAN – 8. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés, felmérő

3 óra

Hangtan (és helyesírása)

7 óra

Szófajtan, alaktan (és helyesírása)

17 óra

Mondattan (és helyesírása)

22 óra

Szövegtan

14 óra

Stilisztika

3 óra

Felvételi tesztek írása

5 óra

Év végi ismétlés, felmérő

3 óra

A továbbhaladás feltételei
Írás, helyesírás
Írása olvasható és rendezett legyen.
Hibátlanul másoljon 15-20 soros szöveget.
Időtartam és hangkapcsolati hibát csak elvétve követhet el.
Helyes írásjellel zárja a mondatokat.
Helyesen jelölje a tulajdonnevek kezdőbetűit.
Jól írja az igekötős igéket és a szóösszetételeket.
Tudja megnevezni a helyesírási problémákat.
Ismerje és használja a Helyesírási szabályzatot.
Kommunikáció
Tudja saját kommunikációs képességét elemezni.
Figyelmeztetésre tudja javítani a megértést nehezítő hibáit.
Tudja használni a hangsúlyozást, a hangerőt, a szünetet.
A különféle nyelvi és nem nyelvi kommunikációs eszközöket használja.
Legyen képes beszélgetés közben a másik fél/felek meghallgatására.
Ismerje fel a különböző kommunikációs zavarokat.

Nyelvészet
Segítséggel tudja fogalmi szinten megnevezni és rendszerezni a legfontosabb hangtani,
szófajtani, alaktani, mondattani és szövegtani jelenségeket.
Ismerje a magyar magán- és mássalhangzó-rendszert.
Ismerje fel és nevezze meg a magán- és mássalhangzó-törvényeket.
Nevezze meg a szavak hangalakja és jelentése között fennálló kapcsolatot.
Végezze el az alaktani elemzést egyszerűbb szavak esetében.
Ismerje fel és nevezze meg egy adott szövegben előforduló szavak szófaját.
Ismerje fel és használja helyesen a mondatfajtákat.
Különítse el helyesen az egyszerű mondat részeit és szószerkezeteit.
Legyen jártas az összetett mondat elemzésében (tagmondatok sorrendje, a köztük lévő
viszony felismerése).
Ismerje fel a különböző szövegfajtákat, segítséggel tudjon ilyeneket alkotni.
Tudja jelölni a szövegben a szabad mondatokat, ill. segítséggel a mondattömböket.
Ismerje fel a szöveg makroszerkezeti egységeit.
Segítséggel jelölje a koherencia grammatikai kapcsolóelemeit.
Ismerje fel és jellemezze a különböző stílusfajtákat.
Hangtan
A beszédhangok képzése, jellemzői
A magánhangzók rendszerezése
Magánhangzó-törvények
A mássalhangzók rendszerezése
Mássalhangzó-törvények
A magyar helyesírás alapelvei
Szótagolás és elválasztás
Betűrend
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek rendszerezése,
bővítése és biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás önállóan.
Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv nyelvtani szerkezetének összehasonlítására.
A hangtani és helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.

Szófajtan, alaktan
Hangalak és jelentés
Alaktani elemzés
A leggyakoribb képzők, jelek, ragok
A szófajok rendszere:
Alapszófajok:
Az ige és fajtái
Igeragozás
A főnév és fajtái
A melléknév és fokozása
A számnév és fajtái
Másodlagos szófajok:
A névmás és fajtái
Az igekötő
A határozószó
Az igenevek
Viszonyszók:
A névelő
A névutó
A kötőszó
Mondatszók:
Az indulatszó
A módosítószó
Szóalkotásmódok
A tulajdonnevek helyesírása
A melléknevek helyesírása
A számok írása
Az igekötős igék helyesírása
Egybeírás és különírás
A mozaikszók helyesírása
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek rendszerezése,
bővítése és biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás önállóan.
Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv nyelvtani szerkezetének összehasonlítására.
Az alaktani, szófajtani és helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre
vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
A nyelvváltozatok szókészletének tudatos használata a különféle kommunikációs helyzetekben (a nyelvi illemnek megfelelően).
A magyar nyelv legfőbb szórendi szabályainak helyes alkalmazása.
Mondattan
A mondat fogalma, fajtái
Az egyszerű mondat és részei
Egyszerű mondatok ábrázolása
Az alárendelő összetett mondat és ábrázolása
A mellérendelő összetett mondat és ábrázolása
A többszörösen összetett mondat
Mondatközi és mondatvégi írásjelek használata
Az idézés
Belépő tevékenységek
Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás során.
A korábban tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek rendszerezése,
bővítése és biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás önállóan.
Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv nyelvtani szerkezetének összehasonlítására.
A mondattani és helyesírási problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó
ismeretek megfogalmazása.
Szövegtan
A szöveg fogalma, fajtái
A szöveg mikroszerkezete
A szöveg makroszerkezete
A koherencia nyelvtani kapcsolóelemei
A koherencia célszerűséget biztosító kapcsolóelemei
A koherencia jelentésbeli kapcsolóelemei

Belépő tevékenységek
A korábban tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek rendszerezése, bővítése és biztonságos alkalmazása különféle feladatokban.
A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás önállóan.
Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv nyelvtani szerkezetének összehasonlítására.
A szövegtani problémák felismerése, megnevezése, az ezekre vonatkozó ismeretek
megfogalmazása.
Stilisztika
A stílus és a stilisztika fogalma
Stílusfajták:
Írásos stílusfajták
Szóbeli stílusfajták
Belépő tevékenységek
Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a tömegkommunikáció
szerepének és hatásának felismerése.
Az olvasott szépirodalom és egyéb szövegek mögöttes jelentésének tudatos keresése,
önálló megfogalmazása.
A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése.
Tájékozódás a különféle dokumentumokban: könyvek, ismeretterjesztő és szépirodalom, segédkönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák.
Gyakorlatok a stílusfajták felismerésére, megnevezésére, jellemzőinek megfogalmazására.
Gyakorlatok a stíluseszközök (szóképek és alakzatok) felismerésére és megnevezésére
különböző műfajú irodalmi és nem irodalmi szövegekben.

MAGYAR IRODALOM – 8. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés, felmérő

3 óra

Magyar irodalom

31 óra

Házi olvasmány elemzése

5 óra

Világirodalom

9 óra

Szövegértés

12 óra

Irodalomelmélet

11 óra

Év végi ismétlés, felmérő

3 óra

A továbbhaladás feltételei
Olvasás
Tudjon némán olvasni 5 perc alatt 300 szavas szöveget, ez idő alatt tudjon megoldani
legalább 4 feladatot, mely a szöveghez kapcsolódik.
Önállóan készüljön fel 5 perc alatt 15-20 mondatos szöveg felolvasására.
Figyelmeztetésre tudja hibáit javítani.
A szövegben előforduló ismeretlen szavakat önállóan keresse ki szaklexikonból.
Nevezze meg az elolvasott szöveg témáját.
Tudja röviden ismertetni az elolvasott szöveg tartalmát előzetesen készített vázlat alapján.
Fogalmazás
Tudjon elbeszélést, leírást, jellemzést, magánlevelet, információkérő levelet írni.
Segítséggel tudjon vegyes műfajú szöveget, riportot, önéletrajzot, életrajzot, feljegyzést,
kérvényt, nyugtát, meghatalmazást, átvételi elismervényt írni.
Tudjon vázlatot írni, segítséggel jegyzetet is.
Tudja javítani a koherencia- és nyelvhelyességi hibákat.
Helyesejtés
Tudja a helyesejtési gyakorlatok végzésének módját, hibáit segítséggel javítsa.
A tanult verseket és prózai szövegeket helyes artikulációval, időtartammal, hangsúllyal,
hanglejtéssel, szünettel mondja.

Tudja jelölni a hangsúlyt, a ritmust, a szünetet és a jeleknek megfelelően felolvasni a
szöveget.
Beszédfejlesztés
Tudjon udvariasan köszönteni, meghívni valakit, ill. ezt viszonozza.
Tudja az ünnepi alkalmakkor érvényes nyelvi formákat.
Tudjon tudakozódni, segítséget kérni személyesen vagy telefonon.
Véleményét, sérelmét tudja összefüggően kifejteni, vegyen részt a pedagógus által vezetett vitában.
Tudjon önállóan elbeszélő, leíró, jellemző szöveget alkotni tanult történelmi eseményről, irodalmi alakról stb.
Tudja értékelni saját, ill. társai versmondását megadott szempontok alapján.
Tudjon a kommunikációs helyzetekben a szituációhoz alkalmazkodni.
Tudja lejegyezni az elhangzó szöveg kulcsszavait.
Tudja reprodukálni a tanult törvényeket, meghatározásokat, összefüggéseket a szakszavak alkalmazásával.
Irodalom
Tudja 15-20 mondatban bemutatni a tanult költők életútját (Babits Mihály,
Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky
János, Illyés Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Örkény István, Déry Tibor, Szabó Magda)
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Memoriterek kifejező előadása: szavak, mondatfonetikai eszközök és nem verbális kifejezőeszközök összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően.
Költői képek felismerése és megnevezése, szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és más
jellegű művekben.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek keresése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.

Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Különféle műfajú, változatos ritmikájú művek elemzése, értelmezése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Házi olvasmány elemzése
Örkény István: Egyperces novellák (5-6 novella)
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek keresése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.

Az olvasott mű alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Házi olvasmány elemzése
Szabó Magda: Abigél
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése.
Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok és különbségek keresése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése.
Tájleírás készítése valós vagy elképzelt tájról.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás Az irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.
Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott mű alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Világirodalom
Szimbolizmus

Paul Verlaine
Arthur Rimbaud
Guillaume Apollinaire
Thomas Mann
Tonio Kröger (részlet)
M. A. Bulgakov
Végzetes tojások (részlet)
George Orwell
Állatfarm (részlet)
William Golding
A legyek ura (részlet)
Gabriel García Márquez
Száz év magány (részlet)
Fukadzava Hicsiró
Zarándokének (részletek)
Belépő tevékenységek
Gyakorlatok a folyamatos néma és hangos olvasás fejlesztésére, különböző művek felkészülés utáni értelmes felolvasása.
Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a tömörítésre.
A kreativitás fejlesztése: válogató olvasás, megbeszélés, átalakítás, kiegészítés.
A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és más
jellegű művekben.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról (különböző elbeszélő
szerepében, mesei és valós helyzetekről) önállóan vagy megadott motívumok alapján.
Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, olvasott művek és részletek rövid ismertetése, ajánlása.
Vázlatkészítés tanári segítséggel és önállóan.

Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához.
Szövegelemző gyakorlatok: a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, témák
megbeszélése.
Drámajátékok: szövegmondás mozgással, szereplők kapcsolatának megfigyelése és eljátszása.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése lírai és
epikai művekben.
A közlésmód megfigyelése: szerkezet, költői képek, ritmika, ismétlődés stb.
Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről.
Szövegértés
A Nemzeti Színház megnyitása és első együttese
Madách Imre
Az ember tragédiája
A Nemzeti Színház az első világháborúig
A Nemzeti Színház az első világháború után
A kaposvári Csiky Gergely Színház
A Győri Balett
Jászai Mari
Bajor Gizi
Kabos Gyula
Latabár Kálmán
Latinovits Zoltán
Domján Edit
Mezei Mária
Gobbi Hilda
Színházi alapfogalmak, kultúra
Belépő tevékenységek
Adatkeresés.
Témamegjelölés.
Fogalomalkotás.
Lényegkiemelés.
Válogató olvasás.
Vázlatírás.

Kérdésfelvetés.
Hiányzó információk kiegészítése.
Szinonimák alkalmazása.
Szerkezeti elemzés.
Irodalomelméleti ismeretek rendszerezése
Műnemek és műfajok az irodalomban
Verselési rendszerek és rímfajták
Szóképek és alakzatok
Belépő tevékenységek
Műnemek felismerése, megnevezése, legfontosabb jellemzőik felsorolása.
A legfontosabb műfajok felismerése, megnevezése, jellemzőik felsorolása példával.
A hangsúlyos, az időmértékes és a szimultán verselés felismerése, az adott művek elemzése.
A rímfajták felismerése, megnevezése és jelölése.
A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése.
Gyakorlatok a stílusfajták felismerésére, megnevezésére, jellemzőinek megfogalmazására.
Gyakorlatok a stíluseszközök (szóképek és alakzatok) felismerésére és megnevezésére
különböző műfajú irodalmi szövegekben.

ÉLŐ IDEGEN NYELV
Általános és kiemelt fejlesztési feladatok
Az „Alapelvek” egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi program
kialakításában szeretne segítséget nyújtani. Az általános iskolák tanulói számára a
kerettanterv a 4. osztálytól kezdve teszi lehetővé élő idegen nyelv tanítását. Az utóbbi
10-15 évben azonban társadalmunkban fokozott, és egyre erősödő érdeklődés nyilvánul
meg a nyelvoktatás iránt a 9-10 éves életkort megelőző szakaszban is. Ennek a sürgető
társadalmi igénynek a kielégítésére a hazai általános iskoláknak megközelítőleg
egyharmada ténylegesen is kínál idegen nyelvet az 1–3 évfolyam számára. Ennek az
országos gyakorlatnak azonban hiányzik az egységes pedagógiai és módszertani elvek
alapján való szabályozása, a célok és tevékenységformák, munkaformák, az értékelés, a
kiemelt fejlesztési feladatok tisztázása.

Távlati célok
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként
fogják felnőtt életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy
iskolás éveik alatt olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel,
személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat
megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az
európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az
együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis,
többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi
tudással, autonóm tanulásra képes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel,
illetve számos szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell rendelkezniük.

Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös
értékek és a kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai
azonosságtudat – egyetemes kultúra; környezeti nevelés; információs és
kommunikációs kultúra; tanulás; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét
szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tanulók
személyiségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítás-tanulás
szemléleti egységének gyakorlati megvalósítását.

Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi
tartalma teljes mértékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének
céljaival és tartalmával, és tökéletesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak,
valamint az Európa Tanács ajánlásainak is. Az életkori sajátosságok és a különböző
tanulási típusok figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget a személyiségfejlesztés, a

készség-képesség, illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, miközben
társadalmi és interkulturális értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket
közvetít, a nyelvet eszközként használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok
aktívan vesznek részt.
Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy
eleget tegyünk a NAT 2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt
fejlesztési feladatoknak.
Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és
szokásait ismerik meg. Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra
neveljük őket, más kultúrák és szokások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek
Európához való tartozásunkat erősítik.
A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor
lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör
pedig lehetőséget ad arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről
beszélgessünk. (magyar , német/osztrák, ill. angol/amerikai vonatkozásban is).
A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a
természetről (folyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról,
gyógynövényekről beszélgetünk.
Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és
kommunikációs kultúra megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség
fejlesztése áll, magától kínálkozik az alkalom, hogy a gyerek éljen az emberi
kapcsolatok kialakításának lehetőségével. Több témakör (pl. család, barátok,
iskolatársak) segíti a humanista értékrendre való nevelést is.
A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az
együttműködési készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal
fejlesztjük a tanulóban azt a képességet, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja
tartani mások véleményét.
Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a
szocializációs folyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és
gazdagítjuk a gyermek érzelemvilágát, pozitív gondolkodását.
A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének
alapozásával, az érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az
önértékelés képességének fejlesztésével és az egészséges életmódra való neveléssel
történik. Pl.: jellemzések (milyen vagyok?), sport témakör.
A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori
sajátosságok figyelembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3
évben többnyire reproduktív feladatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól
kezdve adhatunk nekik fokozatosan önálló feladatokat, melyek az önálló tanulási
készséget és a kreativitást fejlesztik. Ilyen jellegű feladatok például: a páros és
csoportos munka, szituációk; interjúk készítése, rövid történetek írása vagy átírása,
szótár használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok önálló vagy részben önálló
megoldása, házi olvasmány feldolgozása, gyakorlás nyelvi laboratóriumban és/vagy
számítógéppel.
Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal. Ez különösen lehetséges és
szükséges az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a

történelem, az ének-zene, a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati
ismeretek, a testnevelés tantárgyakkal.
Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire
is. Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti
bizonyos ismeretek elsajátítását.
Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként,
hanem eszközként tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget
tudatosítunk, jó, ha felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a
hasonlóságokra. Mindez rendszerező ismeretszerzésre is lehetőséget nyújt.
Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával,
híres emberek említésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is
ismert nevek kerüljenek szóba pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az
angol királyi család, Shakespeare, Neil Armstrong.)

Pályaorientáció
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem
többségük tovább tanul különböző típusú középiskolákban, a 7–8. évfolyamon már
beszélgetni lehet (és kell is) a különböző foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves
tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók nem szeretik ezt a témát, jó ötletekkel, játékos
módszerekkel fel lehet úgy dolgozni, hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt különös
jelentősége van annak, hogy az életkornak megfelelően tárgyaljuk a témakört.
Egyéb
kulcskompetenciák
tevékenységformákban történik.

megvalósítása

a

különböző

tanulói

Integratív szemlélet
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a
tantárgyközi tantervi szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a
tananyagok és segédletek széles választéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét
és a világról szerzett korábbi tapasztalatait is. Az alaptanterv által meghatározott kiemelt
képességeket, kulcskompetenciákat (mint például kommunikációs, narratív,
problémamegoldó, szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komplex
információkat kezelő) a nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban,
életszerű szituációkon, szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során,
gondolkodtató, kreatív feladatokon keresztül sajátíttatják el.

Holisztikus megközelítés
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek,
tudásának fejlődése, fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a
középpontban az érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A
nyelvtanulás igen hatékony eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek
színtere nemcsak az iskolai tanóra, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos
egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt
be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a tapasztalatgyűjtés számára számos

lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a zene, az utazás, az olvasás, a
művészetek, a sport és a szórakozás területein.

Készségfejlesztés
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek
végzésére, melyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket,
azt is lehetővé teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő
témákban, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket, formálva ön- és
világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gondolkodási
képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés, a megtapasztalás, a
következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás gyakorlására.
Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél, amelyet a
tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban alkalmazott
tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat nevelhetünk,
akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos
problémamegoldó gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett
érzelmi intelligenciával, és kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási
stratégiáikat, stílusukat, szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi
kapcsolatok kialakítására.

Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti
nyitottságot, megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának,
ünnepeinek, vallásának megismerésére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel.
Idegen nyelvet tanulva, külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva
természetszerűen adódnak lehetőségek egymás történelmének, kulturális örökségének,
jellemző sajátosságainak, mindennapi életének megismerésére-megismertetésére.
Diákjaink interkulturális ismereteket szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv
országairól és annak kultúrájáról, de megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat
is másokkal, így tolmácsolva értékeinket az adott idegen nyelven. Ugyanakkor
megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival, intézményrendszerével, az uniós
politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga lehetővé teszi azt is, hogy a
tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményeit is.

Életmód és környezeti nevelés
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében is, hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges
testi, lelki és szociális fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és
szokásoknak kialakítására, az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus
élet értékként való tiszteletére. Az idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása
során a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy önálló, felnőtt életükben képesek
legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes
döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. A jelenleg
használatos idegen nyelvi tananyagok lehetővé teszik, hogy a diákok – életkoruknak

megfelelő mélységben és megközelítésben – az idegen nyelvi órán szembesüljenek az
egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális problémákkal is, így elősegítve a
tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.

Információs és kommunikációs kultúra
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az
információs és kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a
tanulást, a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést
szolgáló információk megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését,
felhasználását, és közvetítését értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos
és igényes használatán túl az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti
információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek lehetőségeket teremt még a kritikai és
kreatív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadásának, értelmezésének és megválaszolásának gyakorlására, a
különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására és
szelektív használatára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel párosulva azt
eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló nyújtotta
lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás
során.
A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT követelményeinek, másrészt az
idegen nyelv oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.

Célok és feladatok
Az 5–8. évfolyamokon a nyelvtanítás alapvető célja egyrészt motivációs-lelki,
másrészt nyelvi. Mivel a 10 éves gyermek még nem érez belső késztetést a nyelvtanulás
iránt, szükséges, hogy a már az előző tanévben (tanévekben) felkeltett érdeklődés
továbbra is fennmaradjon tanári buzdítás, az életkornak megfelelő élvezetes
tevékenységi formák, valamint ezek eredményeképpen sikerélmény biztosítása révén.
Az 5–8 évfolyamokon elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás
kialakítása a cél (nem ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni
a nyelvet). A nyelvtanulás célja ezen kívül a 10–14 éves korosztály olvasóvá nevelése
az idegen nyelvi gyermek és ifjúsági irodalom iránti érdeklődés felkeltése révén.
Ugyancsak kiemelt cél az informatikai eszközök használata iránti igény felkeltése és
fenntartása, információkeresés a világhálón az őket érdeklő témákban (mese- vagy
regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek stb.).

A korosztály érdeklődési köre
10-14 éves életkorban a gyermek érdeklődésének iránya megváltozik. Magáról,
szűkebb környezetéről egyre inkább a világ, a tágabb környezet felé fordul. Ezt az
újonnan kialakult széles érdeklődést hatékonyan elégíthetik ki a nyelvórán szerzett
ismeretek. A témakörök ezért egyrészt mélyülnek, másrészt új témakörök jelennek meg,
amelyek a tantárgyi tartalmakhoz vagy irodalmi művekhez kapcsolódhatnak (a
témalistát lásd később).

Tantárgyi integráció
Az idegen nyelvi órákon a tanulók a hallottakat a világról kialakult ismereteik
alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra
épüljön. Ez egyrészt a konkrét szituációk kihasználásával, másrészt az iskolai
tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Az ilyen módon megválasztott tantárgyi
tartalomnak általános nevelési célja is van: lehetővé tesszük az alaptantervben
meghatározott kiemelt területek (nép- és honismeret, környezeti nevelés, interkulturális
nevelés) fejlesztését.

A tudatos nyelvtanulás kezdetei
A nyelvtanulás ebben az életkorban még mindig elsősorban a természetes
nyelvelsajátítás folyamataira épül, azonban fokozatosan megjelennek a tudatos
nyelvtanulás formái is. Habár a nyelvi célok között a négy alapkészség (hallás utáni
megértés, beszédkészség, olvasásértés, írás) közül még mindig a szóbeli készségek
(hallás utáni megértés, illetve beszédkészség) fejlesztése áll előtérben, egyre több
olvasási és írásbeli feladattal is találkoznak a tanulók. A 10–14 éves korosztály
nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv
szabályrendszerére. Ugyanakkor egyre inkább képes arra, hogy szabályszerűségeket
felismerjen az idegen nyelvben. Nyelvhasználatában a megértés- és közlésképesség
dominál, a nyelvhelyesség még nem az erőssége. A legfontosabb nyelvtani struktúrák
automatizálása azonban elengedhetetlen.

A céloknak megfelelő legfontosabb tevékenységi formák
Arra kell törekednünk, hogy a 4. osztályban (vagy az első négy évfolyamon)
domináló mozgásos, manipulatív, szituatív tevékenységi formák fokozatosan
bővüljenek olyanokkal, amelyek egyre magasabb követelményeket támasztanak a
gondolkodás terén. Nagyon hasznosak és a nyelvi mellett az általános fejlesztési célokat
is szolgálják a problémamegoldó, a kvízjellegű, a kreativitást igénylő, a felfedeztető, és
a komplex tevékenységeket elváró feladatok, például megadott témában felmérés
készítése, információ-keresés, projektkészítés.

Új megközelítések
E korcsoport számára nagyon előnyös mind a témaközpontú, mind a tartalom
alapú nyelvtanítás. A témaközpontú megközelítés lényege, hogy egy, a korosztályt
érdeklő téma feldolgozása során több műveltségterület érinthető, a területnek legjobban
megfelelő változatos tevékenységi formákban, gazdag szókinccsel. Az egyes témák
érthető, logikus keretbe foglalják a tananyagot, és ezáltal megkönnyítik a megértést.
Ugyanakkor mód nyílik arra is, hogy a tanterv különböző komponenseit a tanuló
integráltan, egy tantárgyon belül lássa.
A tantárgyi tartalmak közvetítése idegen nyelven a leghatékonyabb módon veszi
igénybe a 10–14 évesek szellemi energiáit, és a legnagyobb nyelvi haszonnal jár. Ennek
többféle módja lehetséges, ezek közül hazánkban léteznek több tárgyra kiterjedő két
tannyelvű vagy csupán egy-egy tárgyra vonatkozó, tartalom alapú programok. A

tantárgyi tartalmon kívül a tevékenység alapulhat irodalmi és kulturális tartalmú
tananyagra is. A nyelvhasználat mindhárom esetben reális szituációban,
információszerzés céljából történik, ezzel is segítve a megértést.

Autonóm tanulóvá válás
Az 5–8. évfolyam nyelvtanításának céljai között külön hangsúllyal kell
megemlíteni a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozását. A tanulás
tanulása, amely az alaptantervben meghatározott egyik kiemelt fejlesztési terület, az 5–
8. évfolyamokon egyre változatosabb feladatokban jelenik meg. Célja elsősorban az,
hogy a tanulókat egyre nagyobb önállóság megszerzésére buzdítsa saját tanulásuk
irányítása terén. Ezzel kapcsolatos elvárás, hogy alakuljon ki bennük az önértékelés
igénye és készsége, tudjanak és akarjanak élni számukra sikeres tanulási technikák
alkalmazásával. Legyenek képesek megfogalmazni kérdéseket, meglátni problémákat az
idegen nyelv és az anyanyelv összehasonlítása során.

Használható nyelvtudás
A négy év során a tanulóknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan
szintű használatáig, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen
nyelvi hatások hasznosítását (anyanyelvi beszélővel való kommunikáció, a világháló
használata, tévéműsorok, filmek megértése, külföldi utazás során).A 8. osztály végére
nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amelynek birtokában képesek ismert
témakörökben idegen nyelven információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel
részt venni, és képesek az 5-8. évfolyamokon megszerzett tudást a későbbiekben
továbbfejleszteni.

Pedagógiai célok a 6. évfolyam végén
•

Felébreszteni a tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt, valamint
az érdeklődést más népek élete és kultúrája iránt.

•

Merjen idegen nyelven beszélni (egyszerű mondatokban), és fokozatosan növekedjen a bátorsága és önbizalma ezen a téren.

•

Tudjon bővülő szókinccsel információkat adni és kapni saját közvetlen világáról.

•

Tudatosuljon benne az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.

•

Próbálja meg tanára segítségével felfedezni a számára legmegfelelőbb tanulási módszert.

Pedagógiai célok a 8. évfolyam végén
•

A tanuló tudja használni a nyelvet egyszerű mondatokban, hétköznapi kommunikációs helyzetekben.

Kommunikációs célok:
A tanuló tudjon
•

jó ritmussal, kifejezően beszélni,

•

összehasonlításokat tenni, érzéseit és véleményét kifejezni,

•

információkat kikeresni,

•

utasításokat adni,

•

szerepjátékokban egyre önállóbban részt venni,

•

saját élményeiről beszélni.

Együttműködési készség:
A tanulók vegyenek részt nyelvi játékokban, vetélkedőkben (tanórán kívüli tevékenység).
Önálló tanulási készség:
Tudjanak a tanulók rövidebb, egyszerűbb nyelvezetű szövegeket házi olvasmányként
feldolgozni.

A tanulók értékelése
Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés
Az értékelés fogalomköre alapvetően háromfajta tevékenységet takar: a
kvalitatív módon nem definiálható, a személyiség egészére és a megtett fejlődési útra
vonatkozó értékelést (evaluation), az ötfokú skálán elhelyezhető érdemjegyekkel történő
osztályzást (assessment), illetve a tesztekkel való esetenkénti teljesítménymérést
(testing). Ezt azért is fontos tisztázni, mert iskolarendszerünkben értékelés alatt
hagyományosan főként a jegyekkel való osztályzást értjük. Az élő idegen nyelv
általános iskolai tanulásában viszont, amelyben alapvető szerepe a motivációnak, az
érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van, és ahol a tanulás elsősorban készség, és
nem ismeretközpontú, az osztályzás, és az ezt „megalapozó” tesztelés nem lehet az
egyedüli formája az értékelésnek, hiszen sem az érdeklődés, sem a készség nem
mérhető érdemjegyekkel.
Az értékelés funkciója
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az
ismeretek-készségek elsajátításában, az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan
vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak és a szülőnek, hogy melyek
az erős és gyenge pontjai, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még
energiát befektetnie. Ugyanakkor visszajelzés ez a tanárnak is arról, hogy tanítása
mennyire volt hatékony. Az értékelés nemcsak kívülről, a tanár vagy tantestület, esetleg
külső vizsgabizottság felől történhet. Az önértékelés a személyiségfejlődés fontos

tényezője, önismeretre, önfegyelemre nevel. A tanuló a saját munkáján kívül társai
munkáját, teljesítményét is tanulja meg értékelni.
Az értékelés tartalma
Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie,
hogy a szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a
kritériumrendszert előzetesen ismerniük kell, legyenek tisztában azzal, mit várnak el
tőlük az egyes érdemjegyekért. Az eredmény kommentálása, akár százalékokban, akár
osztályzatokban kerül kifejezésre, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sort kell
kerítenünk. Fontos, hogy a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg
tájékoztatás arról, hogy ez milyen anyagrész tudását kéri számon. Helyes, ha ennek
során olyan feladatformákat vagy tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a
tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk
módot mind szóbeli, mind írásbeli számonkérésre.
Az értékelés módjai
Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan
változatosak legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour
l’art, csakis az ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő
szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok
kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli
munkák, mint például fogalmazások ellenőrzése történhet úgy is, hogy a tanulók
egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez nem zárja ki azt, hogy a tanár
beszedje és egyenként véleményezze a munkákat, azonban nagymértékben növeli a
tanuló felelősségérzetét, ha „tanári” feladatot bíznak rá.
Az értékelés-ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen
folyamatos, a követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk
minden értékeléskor érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez a fent említett feladattípusokon
túl javasoljuk évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb jellegű dolgozat íratását.
A nagydolgozatok javasolt témái:
•

kérdések megválaszolása, igaz-hamis állítások kiválasztása

•

nyelvtani és kommunikatív kiegészítések (gap-filling)

•

rövid leírások, jellemzések

•

szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján,

•

fogalmazás a tanult témakörök alapján szótár segítségével

•

képleírás

Az értékelés szerepe az autonóm tanulóvá válás folyamatában
Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé
is. A tanulónak már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi a tananyag, amit
el kell sajátítania, azt milyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még

ismereteknek, és milyen teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az
ily módon a saját tanulásába belelátó tanuló jobban magáénak érzi a tanulást és saját
haladását. Ezáltal fejlődik realitásérzéke, egészséges kritikai érzéke, felelősségérzete
saját előmeneteléért. A tanulás így előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és
tárgyi feltételek
A legfontosabb tárgyi feltétel a külön idegen nyelvi tanterem, ahol minden az idegen
nyelvi környezetet idézi és a nyelvtanulást segíti.
Fontos szempontok, hogy legyen:
•

elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek,
párkeresés, osztálytermi felmérés készítése),

•

mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,

•

mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően átrendezhető legyen a tanterem),

•

nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),

•

írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,

•

poszterek, képsorozat, (pl. ábécé, állatok, számok, mondókák), térképek

•

a gyerekek idegen nyelvi aktuális munkái, projektjei a falon,

•

idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra, felszerelve nagyalakú mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás kötetekkel, szintezett olvasmányokkal, képes szótárakkal, informatív kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),

•

szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több játszócsoportnak megfelelő mennyiségben,

•

jó minőségű, számlálóval ellátott, nyelvtanításra alkalmas magnó (üres és
műsoros kazettákkal), felvételre alkalmas mikrofon, tv DVD- és videólejátszó
(videokazettákkal, DVD-kel), esetleg projektor, interaktív tábla, CD-lejátszó
és számítógép (megfelelő szoftverekkel).

Egyéb taneszközök
•

hang- és videokazetták

•

magnó, videolejátszó, tv

•

CD-lejátszó, néhány CD-lemez, multimédiás anyagok

•

szemléltetőképek, nyelvtanitáblázatok

•

a célnyelvi országok térképe

•

közepes nagyságú szótárak

•

nagyméretű szótárak

•

tanárikézikönyvek, szakmódszertani könyvek és egyéb szakkönyvek

•

országismeretikönyvek, prospektusok,étlapok, egyéb autentikus anyagok

•

mesék, gyermekirodalmi alkotások

•

írásvetítő és fóliák

•

folyóiratok

•

nyelvi laboratórium hangkazettákkal

•

számítógépek és számítógépes nyelvi programok

•

webkamera

•

mikrofon, hangszóró

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyv egyike azon eszközöknek, amelyek jelentős szerepet játszanak
abban, hogyan tanítsunk idegen nyelveket. Az elmúlt két évtizedben hihetetlen
változásokon ment keresztül a hazai nyelvkönyvpiac. A nyolcvanas évektől sorra
jelentek meg a különböző magyar, illetve a célnyelvi országban kiadott nyelvkönyvek
és ezzel párhuzamosan fejlődött a módszertani képzés is. A mai nyelvtanárok számára
már a nyelvkönyvek teljes spektruma elérhető, de ez nemcsak új lehetőségeket teremt a
nyelvtanításban, hanem komoly dilemmát is okoz a megfelelő tankönyv
kiválasztásában. A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy olyan tananyagot
válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar nyelvtanuló speciális igényeit (pl. a
progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális megközelítésre,
különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A szakirodalom több olyan összefoglaló művet, kérdőívet és döntési
mechanizmust ismer, melyek segítenek a választásában. Az alábbi felsorolás – a
teljesség igénye nélkül – részletezi a tankönyvválasztás legfontosabb szempontjait.
Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy a választás mind a tanár, mind a tanulók
teljes megelégedését szolgálja, és közösen a legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv
tanításában és elsajátításában.

4-6. évfolyam

7-8. évfolyam

Tevékenykedtetés

Tantárgyközi kapcsolatok

Arányos tananyagelosztás

Autentikus anyagok

Nyelvelsajátítás elősegítése

NAT-kompatibilitás

Képességfejlesztés

Kommunikáció

Ösztönzés

Önállóság

Nyitottság

Nyelvi tudatosság

Változatos feladatok

Valóságos elemek

Készségfejlesztés

Kihívások

Integráció

Interkulturális ismeretek

Világos felépítés

Választék

Ábrák-képek

Áttekinthetőség

Lelkesítés

Logikus felépítés

Alapok megteremtése

Alapok továbbfejlesztése

Szituációk

Szintnek megfelelés

Témaközpontú tanítás

Tanulási technikák

Általános iskolai háttértudásra támaszkodás

Ár–érték arány

Sokszínűség

Stratégiák tanítása

Személyiségfejlesztés

Szaktárgyi tudás

Extrák

Együttműködés

Motiváció

Megismerés

Perszonalizáció

Projektek

Olvasmányok

Olvasóvá nevelés

Nevelési célok megvalósítása

Narratív elemek

Taníthatóság

Tanuló- és tanárközpontúság

Játékosság

Jellemformálás

Attitűdkialakítás

Aktiválás

Ismétlődés

Ismeretterjesztés

Témakörök
Rövidítések:
Énkép
Hon
Eu
Ek
Körny
IK
T
TLE
Felnőtt

Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat
Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és kommunikációs kultúra
tanulás
Testi és Lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

Az én világom
1.
személyi adatok, család, rokonok, jellemzés
Énkép
Emberi kapcsolatok
2.
barátok, családi ünnepek, ajándékozás,
vendégség ünnepek/ünneplés itthon és Angliában
Énkép + Eu + Ek
Szűkebb környezetünk

egy

3.
ház, lakás és részei, berendezési tárgyak,
angol/német
ház,
lakás

Körny + Eu + Ek
Tágabb környezetünk
4.
falu (kis)város, magyar és angol/német települések jellegzetességei, Budapest–London/Berlin
Hon + Eu
Természeti környezetünk
5.
tájak, növények, állatok, természet megóvása, Magyarország és Anglia/Németország egyegy
jellemző
tájegysége
Körny + Hon + Eu
Időjárás
6.
évszakok, égtájak, időjárás, magyar és angol/német
időjárás
Körny + Hon + Eu
Az iskola világa
7.
iskolai tevékenységek, órarend, tantárgyak,
iskolai
élet
Angliában/Németországban
Énkép + T + Eu

Egészség, betegség
8.
gyakori betegségek, sérülések, egészséges
életmód,
sportok
TLE
Étkezés
9.
ételek, konyhai eszközök, étkezési szokások, jellegzetes ételek itthon és külföldön
Hon + Eu + TLE
Vásárlás
10.
bevásárlás,

üzletek,

ajándékvásárlás

Felnőtt + T
Közlekedés
11.
tömegközlekedés, útbaigazítás, közlekedési
szabályok,
közlekedés
sajátosságai
Angliában/Németországban
Felnőtt + Körny + Eu
Utazás

földi

12.
kirándulás, utazás külföldre, itthoni és külnevezetességek

Felnőtt + Hon + Eu + Ek
Szórakozás, szabadidő

sás,

13.
mozi, színház, televízió, múzeumok, olvazene,
hobbik

IK + T + Felnőtt + Eu
A technika világa
14.
számítógép, internet, híres találmányok,
feltalálók
T + IK + Hon + Eu + Ek
Kulturális értékek

15.
híres történelmi alakok, tudósok, események
T + Hon + Eu + Ek
A munka világa
16.
foglalkozások, jövőbeni tervek, nyelvtanulás
Felnőtt + Énkép + IK

ANGOL NYELV
5-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

évi

6.
heti

évi

7.
heti

évi

8.
heti évi

Angol nyelv

3

111

3

111

3

111

3

Összesen

111 444

Célok és feladatok
Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja
az angol nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,
órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már
használnak.
A további négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a
gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a receptív készségek
(hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív
készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. Az évek
előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a
diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti,
illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával.
A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem
önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információ-feldolgozásra. A
kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez,
de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy
unalmassá váljanak.
A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik
memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes
szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak
kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a folyamatosság
erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb
struktúrák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre
és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanulóvá válni.
A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan
szintű használatához, melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli
idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az
irányított önálló haladást.
A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel
képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni,
interakciókban sikerrel részt venni.

Fejlesztési követelmények
A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban
sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a
nyelvórai feladatok megoldásában. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel
(beszédkészség, olvasásértés, szókincs, civilizációs ismeretek stb.), kialakult,
továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái vannak. Kialakul az igény benne, hogy az
osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok stb.) is megpróbálja
hasznosítani önálló haladása érdekében.
A tanterv fő célkitűzése, hogy a nyelvtanulási célok mellett, olyan általános
közös nevelési és oktatási célokat is teljesítsen, amelyek a tanulók felnőtté válásának,
illetve társadalmi beilleszkedésének alap pillérei lehetnek.
Mivel a nyelvtanítás nem meghatározott ismeretanyag átadását tűzi ki céljául,
hanem a nyelvi készségek elsajátítását (a nyelvtani szerkezetek csupán a nyelvi
funkciók működését ill. működtetését teszik lehetővé, és elsajátításuk nem képezi a
tanulási folyamat végső célját), ezért lehetségessé válik általános, a társadalom által
elismert értékek és tudásanyag közvetítése a nyelvi órán.

Értékelés
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres
értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot
értek el a négy alapkészség, valamint a további készségek területén, milyen mértékig
sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben
megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további
munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
A számonkérésnél fontos szempont, hogy a tanuló felismerje, összességében
nem a nyelvről, annak grammatikai, lexikai, szemantikai rendszeréről tanul, hanem
magát a nyelvet tanulja. Ennek megvalósítása érdekében kerülni kell a
szövegkörnyezetből kiragadott, csupán a nyelvtani, ill. lexikai tudást mérő témazáró
nagydolgozatokat. Helyettük olyan kommunikatív feladatokat kell a tanulókkal
elvégeztetni, mind írásban, mind pedig szóban, melyek természetüknél fogva képesek
jelezni a tanulók nyelvhasználási képességét. Természetesen a nyelvtani alapok és az
alapvető szókincs elsajátítása nélkülözhetetlen, csakúgy, mint azok rendszeres
számonkérése, esetegesen témazáró formájában is, de nem helyettesíthetik a
kommunikatív feladatokból álló nagydolgozatokat.
Mindazonáltal figyelembe kell venni a mindenkori vizsgarendszer
követelményeit is, hiszen az oktatás egyik célja az, hogy a tanulók sikeres vizsgát
tegyenek tanulmányaik végén, esetleg az iskolarendszeren kívül működő nyelvvizsgakövetelményeknek megfeleljenek.
Az értékelés során a nyelv több részterületét érintjük, hogy minél összetettebb
képet kaphassunk a tanulók tudásáról, valamint, észrevehessük, hol mutatkoznak
hiányosságok a leginkább. A szempontok közül főként az írásbeli munkák azok,
amelyet százalékok alapján értékelünk, természetesen nem minden írásbeli munka ad
erre lehetőséget.
A következőket értékeljük az elért pontok, illetve százalékok szerint:

•

Quizzes – Röpdolgozatok (nyelvtani, szókincs, diktálás, fordítások, civilizációs stb.)

•

Listening comprehension – Hallott szövegértés

•

Test – Dolgozat

•

Word Test – Témazáró szódolgozat (két jegy)

•

Test Paper – Témazáró dolgozatok (két jegy)

A következő százalékhatárokat alkalmazzuk csoportokra szabottan:
•

Kezdő csoport (Beginner):

•

0 – 30%
31 – 50%
51 – 70%
71 – 85%
86 – 100%
Középhaladó csoport (Intermediate):

1
2
3
4
5

•

0 – 50%
51 – 65%
66 – 75%
76 – 85%
86 – 100%
Haladó / tagozatos csoport (Advanced):

1
2
3
4
5

0 – 59%
60 – 69%
70 – 79%
80 – 89%
90 – 100%

1
2
3
4
5

A százalékos értékelés alá esik a haladó (tagozatos) csoportok év végi, külső
bizottság előtti szóbeli vizsgája is, ahol az értékelés nemzetközi nyelvvizsgák
szempontjai szerint történik és a kapott jegy háromszorosan számít:
•

Communication (Kommunikatív készség) – 5 pont

•

Accuracy (Nyelvhelyesség) – 5 pont

•

Range and Fluency (Nyelvhasználat) – 5 pont

Ponthatárai:
0 –5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25

1
2
3
4
5

(- 20%)
(- 40%)
(- 60%)
(- 80%)

A következő részterületek értékelésekor általában nem használunk százalékhatárokat,
tekintettel arra, hogy ezek értékelése relatív és összetett:
•

Lesson contribution – Órai munka

•

Translation – Fordítás

•

Composition – Fogalmazás

•

Picture description – Képleírás

•

Reading – Olvasás

•

Reading comprehension – Szövegértés

•

Oral test in L1, L2 – Szóbeli felelet magyarul, angolul

•

Vocabulary oral test – Szóbeli felelet szavakból

•

Oral test – Szóbeli feleletek

•

Groupwork – Csoportmunka, projektmunka

A tudásszint felmérésének módja
A szóbeli értékelés mellett évente minimum 6 nagydolgozat (témazáró), mely a
következő feladattípusokat tartalmazza:
•

Olvasásmegértési készséget mérő feladat

•

Nyelvhasználatot mérő feladat – hiányzó szavak, nyelvtani szerkezetek behelyettesítése összefüggő szövegbe

•

Íráskészséget mérő feladat

•

Beszéd utáni megértési készséget felmérő feladatok

•

Szókincs felmérésére szolgáló feladatok

Előnyös a dolgozatok két tanórára történő lebontása, mivel így a tanulók
számára ez kevésbé megterhelő.
Az emelt szintű (tagozatos) csoportoknál ajánlott a külső bizottság előtti szóbeli
vizsga minden év végén. A tanulók így megismerkedhetnek más tanárok
kérdéskultúrájával, valamint gyakorlatot szerezhetnek a vizsgázást illetően is. A
feladatok a nemzetközi nyelvvizsgákra épülnek.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi
és módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző
szakaszaihoz ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a
kézikönyv függelékeként, vagy különálló, ingyenes füzetben. Fontos azonban, hogy a
tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a
hanganyag különböző lehetőségeket ajánl fel minden fejezetben a tanulói teljesítmény
értékelésére.
Az angol nyelv értékelési rendszerének összefoglalása:
Érdemjegyek
Heti 3 óra

Havonta
2

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

6-8

2-3

6-8

2

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.

Számonkérés:
A jegyek a következő lehetőségekből állhatnak össze:
•

szóbeli feleletek: memoriter, párbeszéd, olvasás, szituációs gyakorlatok, szavak, nyelvészeti és civilizációs ismeretek, alapvető témakörök

•

írásbeli feleletek: fordítás, szövegértés (tartalom), nyelvészeti ismeretek példával (szóban és írásban), nyelvészeti és civilizációs témák

•

témazáró dolgozatok: 1-1 anyagrészt lezáró tesztek, szó témazáró, vegyes feladatlapok (civilizáció, nyelvvizsga)

•

versenyen való részvétel

•

projektmunka, kiselőadás, gyűjtőmunka

A heti 3 órás csoportoknál (a tanulók felkészítése normál középfokú oktatási
intézménybe) írásbeli témazáró jegy (zöld) értéke kétszeres; az egyéb jegyek (kék)
értéke egyszeres.
A heti 3+2 emelt szintű csoportok esetében (a tanulók felkészítése „C” típusú
alapfokú nyelvvizsgára) a témazáró dolgozat jegyek (zöld) értéke kétszeres; a szóbeli
vizsga jegye (piros) háromszoros; minden más feleletjegy (kék) egyszeresen számít.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai
•

A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a
tanulót a nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, melyek a nyelvtudáshoz szükséges, használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, melyek a nyelv elsajátítását megkönnyítik.

•

A felső tagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje a tankönyvsorozat.

•

A tantervben megadott éves óraszámokhoz a tananyag illeszthető legyen.

A kiválasztott tankönyvsorozatok:
•

Tom Hutchinson: Project 1-5

•

Norman Whitney: Open Doors 1-3

•

Rob Nolasco: English Zone 1-4

•

Jenny Quintana-Rebecca Robb Benne: Oxford Heroes 1-3

A szaktanárok az Oktatási Minisztérium által közzétett tankönyvjegyzékben
szereplő kurzuskönyvek közül választhatnak. A szaktanárok szemléletének változása, a
korszerűség és a tananyagok frissítésének céljából 4-5 évenként javasolt – a szükséges
egyeztetések után – a tankönyvcsalád váltása.
Kiegészítő tankönyvek:
•

David Newby: Grammar for Communication

•

Dr. Budai László: Angol nyelvtani gyakorlatok

•

John Rogers: Reading

•

Csomay Enikő- Szerdahelyi Judit: Writing

•

Dr. Timár Eszter: Listening

•

Stuart Redman: English Vocabulary in Use

•

Raymond Murphy: English Grammar in Use

•

Thomson-Martinet: A Practical English Grammar 1-2

•

Tricia Aspinall: Test Your Listening

•

Hudák Ilona-Parminter, Sue: Seashells. Tengeri kagylók

•

Hudák Ilona: Pebbles. Kavicsok

•

Maros Miklósné: Angol nyelvi társalgási gyakorlókönyv (7. – 8. osztály)

•

James Gault: New Headway Talking Points

Kiegészítő tananyagok:
A kiegészítő tananyagokat a kompetencia-alapú oktatás idegen nyelvi moduljai szolgáltatják.

A KOMMUNIKATÍV NYELVI KOMPETENCIA
FEJLESZTÉSE A TANÓRÁKON
HEFOP 3.1.3
A jelenlegi iskolarendszer túlzottan ismeretközpontú, számtalan lexikális
anyagot közvetítő, bizonyos elemeiben elavult. Nem készíti fel a tanulókat eléggé az
életszerű helyzetek, problémák megoldására. Előfordul, hogy a tanulók frusztráltak,
túlterheltek, és nem rendelkeznek kellőképpen a felnőtt élethez szükséges
kompetenciákkal (olvasás-szövegértés, matematikai logika, szociális és életpálya-építési
kompetenciák, idegen nyelvi kompetenciák, információs és kommunikációs
kompetenciák).
Iskolánk ezért döntött a HEFOP 3.1.3 pályázat keretein belül az idegen nyelvi
kompetenciaterületen az angol modulok kipróbálása és helyi tantervre adaptálása
mellett. A program célja az iskolákban folyó idegen nyelv- tanítás megújítása. Olyan
oktatási programcsomagokat dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik a tanulók
életkori sajátosságait, érdeklődését, ismereteit, a tanulók cselekvések során játékos
feladatok közben sajátítják el az idegen nyelvet.
A nyelvtanulás célja alapfokon (1-6 évf.) az, hogy a tanulókban alakuljon ki és
maradjon ébren a nyelvtanulás iránti igény. Elsősorban a beszédértés és a beszédkészség
területén érjen el eredményeket.
Hosszútávú célunk, hogy a kompetencia alapú csomagok alkalmazásával, olyan
nyitott, az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező,változásra képes,
kreatív felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század
gyorsan változó munka követelményeihez. Így az angol nyelv megszerettetése mellett
célunk, hogy a tanulóknak biztosítsuk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét.
Az idegen nyelvi A2-es programcsomagok nem fedik le egészében az éves
órakeretet (111), csak évi 35 órát tartalmaznak. A programcsomagok modulokból
állnak, egy–egy modul 5 órát fed le. A nyelvtanár szabadon választhat a megadott
modulok közül, a csoport életkori sajátosságait, érdeklődését, a használt tankönyvcsalád
témaköreit figyelembe véve. A modulok kiegészíthetik, vagy helyettesíthetik a
tankönyv anyagrészeit. Egy egység mindig értékeléssel zárul, ami lehet
csoportmegbeszélés, önértékelő lapok kitöltése is. Teljes komolysággal értékelik
társaikat, reálisan látják önmagukat, mondanak véleményt a feladatokról. A tanulók
számára változatosságot jelentett a modulok feldolgozása, hisz nem a tankönyvben
dolgozunk, nincs, számonkérés.
A tanulók cselekvő módon, teljes személyiségükkel részt vesznek a munkában,
kooperatív technikákat alkalmazva, gazdag nyelvi közeg veszi körül őket. Lehetőség
nyílik a tantárgyi integrációra.
Angol nyelvvel a 7. évfolyamtól veszünk részt a programban.

ANGOL NYELV – 5. ÉVFOLYAM
Témakör
Az én világom
Szűkebb és tágabb környezetünk
Napirend, szabadidő
Múltbéli események
Jövőbeli tervek, szándékok
Szabadon felhasználható órakeret
Összesen:

Óra
25 (+12)
25 (+12)
15 (+12)
15 (+12)
10 (+12)
21 (+14)
111 (+74) óra

Megjegyzés
A kötelező órakeretet (90) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható óra.
Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására, hiszen az angol nyelvvel
történő ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a
magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekből adódóan. Az
alapok elmélyítése úgyszintén részét képezheti ezeknek az óráknak. A szabadon
felhasználható órakeret felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének
gyakoroltatására, a vizsgáztatás lebonyolítására, illetve idegen nyelvi levelezésre is.
Az óratervben a szabadon felhasználható órakeretet használjuk fel a
kompetencia-alapú oktatás előkészítésére: már alkalmazunk bizonyos kooperatív
technikákat, differenciálást és kialakítjuk a csoportmunkát, hogy a gyerekek
hozzászokhassanak ahhoz, hogy több munkamódszert alkalmazva zajlanak a tanórák.
Ugyanakkor bevezetjük a digitális oktatási környezetet is, hogy a tanulók megismerjék,
és máshogy kezdjék használni ezeket az eszközöket.
Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Good
morning/afternoon/evening.
Hello Ben.
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm John
Smith.

Good morning.
Hello Tony.
I'm fine/all right/OK, thank you.
And you?
I’m not very well, I’m afraid.
Hi!
Pleased/Nice to meet you, John.
My name's Alan Jones.

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.

Goodbye.
Bye!
See you!
Good night.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.

Not at all.
You are welcome.
No problem.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… / I am …
What's your name?
Hello, my name's Andrew
Butler.
This is Ben.
Where are you from?
Who's this?

Hello.
Hi! I'm Jane Taylor.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
I'm from Canada.
Stephen Wright.

Gratulációk, jókívánságok Happy Birthday /
és arra reagálás:
Christmas/New year!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday / weekend.
All the best.
Cheers!

Happy Birthday / Christmas
/New Year!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése:

You are right. You are wrong.

Egyetértés, egyet nem
értés:

Do you agree?
What do you think?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

Tetszés, nem tetszés:

Do you like Italian food?
I think it’s great.
Are you fond of / keen on this book?
I don’t like it. /I’m not fond
What do you think of the new teacher? of / keen on it.
He looks nice.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

OK
All right.
I think he’s wrong/right.

I’d like an ice-cream.
No, thank you.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is his house like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It means…
It’s big and comfortable.

Információ kérés, adás:

When do you get up?
Do you play a musical instrument?
What are the kids doing?

At seven.
Yes, I do. / No, I don't.
Jane's doing her homework
and Tony's having a
shower.

Tudás, nemtudás:

Where does he live?

I don't know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Kérés és arra reagálás:

Can you give me a pen?
Would you pass me the sugar please?

Yes, sure. /I’m afraid I
can’t.
Yes, of course.
Go ahead.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megértés biztosítása:

Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés:

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
Repeat it, please.
Could you say it slower?
Could you say it once more?

Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Birtoklás kifejezése

Present Simple

When do you get up? I don’t like
milk.

Present
Continuous

What is she doing?
I’m not listening. I’m leaving.

Possessive
adjectives

My, your, his/her/its,our, their
dog

Genitive: ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Here, there, on the left, on the
Prepositional
right, in, on, under, opposite,
Phrases, Adverbs next to, between

Időbeli viszonyok

Időpont

When?
now, at 5 o’clock, on Monday
When? What
In the morning, at night …
time?
It’s quarter to eight.
What’s the time?

Mennyiségi
viszonyok

Irregular plurals

Children, people, men, women

Cardinal numbers
1-100
Ordinal numbers
Minőségi viszonyok
Modalitás
Logikai viszonyok

first, second…
What’s it like? What colour is it?

Can – ability

I can swim.

Must

I must have a rest.

Linking words

And/or/but/because/so

Szövegösszetartó
eszközök

Articles
Some+plural
noun
any+plural noun
Some +singular
noun
Any +singular
noun
Personal
pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite
pronouns

A, an, the
There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
I, he, they…
This, that, these, those
Somebody, anybody,nobody,
everybody

Témakörök
•

Én és a családom, barátok, kedvencek (pets)

•

Az iskola, tantárgyak, tanrend

•

Emberek külső és belső jellemzése

•

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása

•

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város

•

Az angol nyelvű országok

•

Napirend

•

Házimunka, otthoni feladatok

•

Vásárlás: mindennapi bevásárlás

•

Szabadidő és szórakozás

A továbbhaladás feltételei
1.

2.

Beszédértés
•

A tanár kéréseit, utasításait, kérdéseit megérti, azokra válaszolni, reagálni képes.

•

Az ismert lexikát felismeri ismeretlen szövegkörnyezetben, illetve ismeretlen
előadó esetén.

•

Ismert témakörben az anyanyelvű beszélő beszédszándékának megfelelően
tud reagálni.

•

A tanár egyszerű magyarázatát megérti.

•

Elhangzó szövegből ki tudja szűrni a fontos információkat.

Szóbeli szövegprodukálás, illetve szövegalkotás (beszéd)
•

Hajlandó megszólalni a tanult idegennyelven.

3.

4.

5.

•

Ismert témákról információt tud adni, illetve kérni.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó mondatot meg tud ismételni helyes
hangsúllyal, hanglejtéssel.

•

Mindennapi eseményeket, történeteket el tud mondani egyszerűen, de összefüggően.

•

A tanult szituációkhoz hasonló életszerű helyzetekben kapcsolatfelvételre,
kapcsolatzárás kezdeményezésére, fogadására képes.

•

A tanult párbeszédeket, szövegeket, azok egyszerűbb változatait elő tudja
adni memoriterként, annak egyik szerepét segítséggel el tudja játszani.

Olvasás
•

Fontos információkat ki tud keresni ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó
szövegből.

•

A szövegértést ellenőrző egyszerű feladatokat el tudja végezni közösen feldolgozott szöveg esetén.

•

Gyakorolt szöveget fel tud olvasni, a helyesejtési normákhoz közelítően.Mást
olvasása 20%-os hibahatáron belül van, tanári segítséggel önkorrekcióra képes.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó szöveg globális megértésére képes
tanári segítséggel.

•

Az autentikus szövegfoltokat kezelni tudja, a fontos információkat ki tudja
keresni.

Írás, írásbeli szövegalkotás
•

Az ismert szavakat, mondatokat felismeri, és önállóan el is tudja olvasni, helyes kiejtéssel, hanglejtéssel.

•

Olvasható a kézírása, a füzete rendezett.

•

Ismeretlen szöveget le tud másolni 30%-os hibahatárral.

•

Ismert, egyszerű lexikai egységeket diktálás után le tud írni, a szavai felében
nincs betűtévesztési hiba.

•

Egyszerű, a tanult témakörökből ismert tényszerű információkat tartalmazó
mondatokat (leírás, útbaigazítás, elbeszélés) önállóan le tud írni, a létrejött
szövegben valamennyi szó felismerhető.

•

Képeslapot tud írni húsvétra, karácsonyra, a lapot önállóan meg tudja címezni
angliai címre.

•

Könnyebb tankönyvi, munkafüzeti feladatokat meg tud oldani írásban.

Nyelvtan
•

A mondatrészekre ráismer, meg tudja nevezni azokat magyarul, a szórendjükre vonatkozó ismereteket fel tudja idézni tanári segítséggel.

•

Válaszolni tud kérdésekre ismert lexikai környezetben.

6.

•

Helyettesítésre képes ismert szövegben azonos szófajjal, illetve névmással.

•

A melléknév alap-, közép- és felsőfokú alakjait felismeri, képzésük szabályait
fel tudja idézni tanári segítséggel.

•

Az ismert igék folyamatos jelen idejű alakjára ráismer, át tudja azt alakítani
lexikai egységként.

•

Az infinitív alakot meg tudja nevezni.

•

Az A LITTL E / A FEW szerkezeteket alkalmazni tudja megszámlálható és
megszámlálhatatlan főnevek esetén.

•

Különálló mondatok globális jelentését fordítani tudja magyarról angolra a
leginkább hasonlító szerkezet megkeresésével.

•

Ismeri a birtokos névmásokat, időhatározókat és használatuk szabályait.

•

Használni tudja az ismert segédigék megfelelő alakjait felkészülés után.

•

Egyszerű magyar mondatokat le tud fordítani angolra, és fordítva, mondatpanelek felhasználásával.

•

Ismeri és be tudja mutatni az angol igeidőrendszert.

Civilizáció
•

Fel tudja sorolni a 4 angolul beszélő országot és azok fővárosát, valamint
meg is tudja mutatni őket a térképen.

•

Fel tud sorolni legalább 3 angol hírességet különböző területekről (irodalom,
zene, történelem, film stb).

•

Fel tud sorolni ünnepeket a célnyelvi országokban.

ANGOL NYELV – 6. ÉVFOLYAM
Témakör
Családi kapcsolatok meghatározása.
Egészség, betegség
Időjárás
Étkezés
Országok, fővárosok, kontinensek
Foglalkozások, szakmák.
Összesen:

Óra
15 (+10)
20 (+10)
15 (+10)
15 (+10)
10 (+10)
15 (+10)
111 (+74) óra

Megjegyzés
A kötelező órakeretet (90) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható óra.
Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség
fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történő ismerkedés során a tanulóknak
nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti
hangsúlyozásbeli különbségekből adódóan. A szabadon felhasználható órakeret
felhasználható továbbá egyes angol hangzók kiejtésének gyakoroltatására, valamint a
vizsgáztatás lebonyolítására is.
Az óratervben a szabadon felhasználható órakeretet használjuk fel a
kompetencia-alapú oktatásra: már alkalmazzuk az ötödik évfolyamon megismert
kooperatív technikákat, differenciálást és nagyobb százalékban használjuk a
csoportmunkát is, valamint felkészítjük a tanulókat a projektmunka főbb fázisaira. A
cél, hogy a tanulók rugalmasan kezeljék és jól alkalmazkodjanak bármely, a tanórán
használt munkamódszerhez. A digitális oktatási környezettel tovább ismerkedhetnek
ezekenaz órákon.
Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás

Excuse me!

Pardon?

Köszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Ben.
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm John Smith.

Good morning.
Hello Tony.
I'm fine, thank you. And
you?
Hi!
Pleased to meet you, John.
My name's Alan Jones.

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.

Goodbye.
Bye!
See you!
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.
Do not mention it.

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
What's your name?
Hello, my name's Andrew Butler.
This is Ben.
Where are you from?
Who's this?

Hello.
Hi! I'm Jane Taylor.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
I'm from Canada.
Stephen Wright.

Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás:
What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very
well, I am afraid.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
I beg your pardon.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

Gratulációk,
jókívánságok és arra
reagálás:

Happy Birthday / Christmas/New year!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Happy Birthday / Christmas
/New Year!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése:

You are right. You are wrong.

Egyetértés, egyet nem
értés:

Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

Tetszés, nem tetszés:

Do you like Italian food?
I think it’s great.
What do you think of the new teacher? I don’t like it.
He looks nice.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

OK
All right.
I think he’s wrong/right.

I’d like an ice-cream

Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is his house like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It means…
It’s big and comfortable.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omlett?

Yes, I did
At 6 p.m...
You take two eggs and
some milk and flour.

Tudás, nemtudás:

Where does he live?

I don't know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Kérés és arra reagálás:

Could you give me a pen?
Would you pass me the sugar please?

Yes, sure.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

Meghívás és arra
reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
What shall we do?
No, I am afraid, I can’t.

Would you like to come to the cinema?
Can we meet at, say, six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.
An orange please.
Thank you.
Thank you.
No, thank you.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés:

Did you say the castle?

Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés:

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
like milk.

Present Continuous

What is she doing?
I’m not listening. I’m leaving.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their
dog

Genitive’s

Kate’s brother
Whose?

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok

Irányok,
Prepositions,
Here, there, on the left, on the
helymeghatározá Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
s
Adverbs
next to, between

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

How often?

Időpont

When?
When? What time?
What’s the time?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week, every
day.

now,yesterday, last week,
two years ago, tomorrow,
next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
In the morning, at night …
It’s quarter to eight.

Mennyiségi
viszonyok

Irregular plurals

Children, people, men, women
…

Cardinal numbers 1100

Minőségi
viszonyok

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns
Uncountable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

Comparative and
superlative of short
adjectives
Irregular comparative
and superlative forms
of adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.
Good/bad (better, worse)

Modalitás

Can ability

I can swim.

Must/needn’t

I must read it. You needn’t do it
now.

Have to

I have to learn all these lines.

Logikai
viszonyok

Linking words

And/or/but/because/so

Szövegösszetartó
eszközök

Articles
Some+plural noun
any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun
Nominative and
Accusative of personal
pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns

A, an, the
There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my
glass.
I, he/she, we, they…
Me, him/her, us, them
This, that, these, those
Somebody, anybody,nobody,
everybody

Témakörök
•

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek.

•

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.

•

Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása

•

Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai;
növények és állatok.

•

Az iskola világa: az iskola bemutatása

•

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések.

•

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és
ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.

•

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.

•

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film,
videó, számítógép és olvasás.

A továbbhaladás feltételei
1.

Beszédértés
•

A tanár kéréseit, utasításait, kérdéseit megérti, azokra válaszolni, reagálni képes.

•

Az ismert lexikát felismeri ismeretlen szövegkörnyezetben, illetve ismeretlen
előadó esetén.

2.

3.

4.

•

Ismert témakörben az anyanyelvű beszélő beszédszándékának megfelelően
tud reagálni.

•

A tanár egyszerű magyarázatát megérti.

•

Elhangzó szövegből ki tudja szűrni a fontos információkat.

Szóbeli szövegprodukálás, illetve szövegalkotás (beszéd)
•

Hajlandó megszólalni a tanult idegennyelven.

•

Ismert témákról információt tud adni, illetve kérni.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó mondatot meg tud ismételni helyes
hangsúllyal, hanglejtéssel.

•

Mindennapi eseményeket, történeteket el tud mondani egyszerűen, de összefüggően.

•

A tanult szituációkhoz hasonló életszerű helyzetekben kapcsolatfelvételre,
kapcsolatzárás kezdeményezésére, fogadására képes.

•

A tanult párbeszédeket, szövegeket, azok egyszerűbb változatait elő tudja
adni memoriterként, annak egyik szerepét segítséggel el tudja játszani.

Olvasás
•

Fontos információkat ki tud keresni ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó
szövegből.

•

A szövegértést ellenőrző egyszerű feladatokat el tudja végezni közösen feldolgozott szöveg esetén.

•

Gyakorolt szöveget fel tud olvasni, a helyesejtési normákhoz közelítően.Mást
olvasása 20%-os hibahatáron belül van, tanári segítséggel önkorrekcióra képes.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó szöveg globális megértésére képes
tanári segítséggel.

•

Az autentikus szövegfoltokat kezelni tudja, a fontos információkat ki tudja
keresni.

Írás, írásbeli szövegalkotás
•

Az ismert szavakat, mondatokat felismeri, és önállóan el is tudja olvasni, helyes kiejtéssel, hanglejtéssel.

•

Olvasható a kézírása, füzete, írásbeli munkái igényesek, rendezettek.

•

Ismeretlen szöveget le tud másolni 30%-os hibahatárral.

•

Ismert, egyszerű lexikai egységeket diktálás után le tud írni, a szavai felében
nincs betűtévesztési hiba.

•

Egyszerű, a tanult témakörökből ismert tényszerű információkat tartalmazó
mondatokat (leírás, útbaigazítás, elbeszélés) önállóan le tud írni, a létrejött
szövegben valamennyi szó felismerhető.

5.

6.

•

Képeslapot tud írni húsvétra, karácsonyra, a lapot önállóan meg tudja címezni
angliai címre.

•

Könnyebb tankönyvi, munkafüzeti feladatokat meg tud oldani írásban.

Nyelvtan
•

A mondatrészekre ráismer, meg tudja nevezni azokat magyarul, a szórendjükre vonatkozó ismereteket fel tudja idézni tanári segítséggel.

•

Válaszolni tud kérdésekre ismert lexikai környezetben.

•

Helyettesítésre képes ismert szövegben azonos szófajjal, illetve névmással.

•

A melléknév alap-, közép- és felsőfokú alakjait felismeri, képzésük szabályait
fel tudja idézni tanári segítséggel.

•

Az ismert igék folyamatos jelen idejű alakjára ráismerés át tudja azt alakítani
lexikai egységként.

•

Az infinitív alakot meg tudja nevezni.

•

Az A LITTLE / A FEW szerkezeteket alkalmazni tudja megszámlálható és
megszámlálhatatlan főnevek esetén.

•

Különálló mondatok globális jelentését fordítani tudja magyarról angolra a
leginkább hasonlító szerkezet megkeresésével.

•

Ismeri a birtokos névmásokat, időhatározókat és használatuk szabályait.

•

Használni tudja az ismert segédigék megfelelő alakjait felkészülés után.

•

Egyszerű magyar mondatokat le tud fordítani angolra, és fordítva, mondatpanelek felhasználásával.

•

Ismeri és be tudja mutatni az angol igeidőrendszert.

Civilizáció
•

Fel tudja sorolni a 4 angolul beszélő országot és azok fővárosát, valamint
meg is tudja mutatni őket a térképen.

•

Fel tud sorolni legalább 3 angol hírességet különböző területekről (irodalom,
zene, történelem, film stb).

•

Fel tud sorolni ünnepeket a célnyelvi országokban.

ANGOL NYELV – 7. ÉVFOLYAM
Témakör
Utazás
Szabadidő, szórakozás
Tágabb környezetünk
Emberi kapcsolatok
Szabadon felhasználható órakeret
Utazás
Összesen:

Óra
20 (+16)
25 (+16)
25 (+16)
20 (+16)
21 (+10)
20 (+16)
111 (+74) óra

Megjegyzés
A kötelező órakeretet (90) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható óra.
Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására és a beszédkészség
fejlesztésére, hiszen az angol nyelvvel történő ismerkedés során a tanulóknak
nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a magyar és az angol nyelvek közötti
hangsúlyozásbeli különbségekből adódóan. A szabadon felhasználható órakeret
felhasználható továbbá a lexika elmélyítésére, valamint a vizsgáztatás lebonyolítására
is.
Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?
Yes, can I help you?
What can I do for you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.

Goodbye.
Bye!
See you!
Good night.
Thanks. Bye!

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is… / I’m…
Have you met Jane?
May I/Can I/ Let me introduce myself,
May I/Can I/ Let me introduce you to
Rosy

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Érdeklődés mások
hogyléte felől 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.
Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.
Not at all.

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.
Do not mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I am sorry.
I am very sorry.
Please, forgive me.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

Gratulációk,
jókívánságok és azokra
reagálás:

Happy Christmas/New year/Birthday!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Öröm, sajnálkozás,
bánat:

Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

What do you think of…?
Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Jane has lost her money.
Tom is twenty.
This is a book for you.

How come?
Is he?
What a surprise!

Remény:

What are you hoping for?
What are you looking forward to?

I am looking forward to…
I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény
Kezdeményezés és válasz
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think?
How do you like it?
What’s your opinion about it?

Valaki igazának
elismerése és el nem
ismerése:

You are right.
You are wrong.

Egyetértés,
egyetnemértés:

Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?
I think it’s great.
You like meat, don’t you?
I don’t like it.
What do you think of the new teacher? He looks nice.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?
Can I have my bill, please?
I want to pay.

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?

I can only understand
French.
No, I’m not. I am unable to
ride a horse.

Kötelezettség:

Must we fill in this form now?
When do we have to leave?

We must fill it in now
Right now.

Ígéret:

Will you come and meet me at the
station?

Don’t worry, I will.
I promise to be there at five.

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
Would you like to have a rest?

I’d like to see that film
I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika:

I think it is difficult.
I don’t like it.
I think it’s fair enough. .

OK.All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.

It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It means…
It’s green, small and it can
jump.

Események leírása:

What happened?

First she opened the
window, then she phoned
the ambulance and finally
she told the neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?
How far is your school?
How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the
station?
How can I get to the station?
Who is that?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and
some milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.
Take the second turning on
the right
It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,
bizonytalanság:

Do you think they will come?

They will probably come.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Kérés:

Chris, could you do me a great favour?
Could you give me your telephone
number?
Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra
reagálás::

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.
I’d prefer to go to the
theatre.

Meghívás és arra
reagálás:

Would you like to come to the cinema?
Can we meet at six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.

Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

That’s very kind of you.
An orange juice, please.
Thank you.
No, thank you.
I am sorry, I can’t.
Thanks.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák
Kezdeményezés és válasz

Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Nem értés, magyarázatkérés,
magyarázat értés ellenőrzése

Sorry, I don’t understand.
Can you understand?
Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up?
I don’t drink milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends in the
kindergarten.

Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their dog

Possesive pronouns
Genitive’s
Of
Whose?

Mine, yours,…theirs
Kate’s brother
the corner of the room

Prepositions,
Prepositional Phrases,
Adverbs

Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next
to, between, in front of, behind,
inside, outside, above …

Adverbs of time with
Present Perfect Simple

already, yet, just

How often?

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Időbeli
viszonyok
Gyakoriság

Mennyiségi
viszonyok

Időpont

When? What time?
What’s the time?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two years
ago, tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past
Simple

How long were you in hospital?
For two weeks.

Irregular and regular
plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one, two…

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns
Uncountable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi
viszonyok

Comparative sentences Tom’s younger than Sue. Mary is
(short, long adjectives) the prettiest girl.
Irregular adjectives
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás

Logikai
viszonyok

Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)
Can/could/may
(permission)

I can swim.
Can/could/may I open the
window?

Must/needn’t
(obligation)

I must read it. You needn’t do it
now.

Have to (Past)

Did you have to be there?

Mustn’t

Children mustn’t smoke.

Linking words

And/or/but/because/so…

Szövegösszetartó
eszközök

Névelők
Some+plural noun
any+plural noun
Some +singular noun
Any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns

A, an, the
There are some pencils in the bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those
Some-/any-/no-/everybody …

Témakörök
•

Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek.

•

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.

•

Tágabb környezetünk: falu, város, ország;

•

Országismeret és történelem, földünk nevezetes tájai

•

Az iskola világa

•

Egészség, az egészséges életmód

•

Étkezés: étkezési szokások

•

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.

•

Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök.

•

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film,
videó, számítógép és olvasás.

A továbbhaladás feltételei
1.

2.

Beszédértés
•

A tanár kéréseit, utasításait, kérdéseit megérti, azokra válaszolni, reagálni képes.

•

Az ismert lexikát felismeri ismeretlen szövegkörnyezetben, illetve ismeretlen
előadó esetén.

•

Ismert témakörben az anyanyelvű beszélő beszédszándékának megfelelően
tud reagálni.

•

A tanár egyszerű magyarázatát megérti.

Szóbeli szövegprodukálás, illetve szövegalkotás (beszéd)
•

Hajlandó megszólalni a tanult idegennyelven.

•

Ismert témákról információt tud adni, illetve kérni.

•

A tanult témakörökben tárgyakat, élőlényeket, helyeket, illetve tevékenységeket tud leírni jellemezni.

3.

4.

5.

•

Mindennapi eseményeket, történeteket el tud mondani egyszerűen, de összefüggően.

•

A tanult szituációkhoz hasonló életszerű helyzetekben kapcsolatfelvételre,
kapcsolatzárás kezdeményezésére, fogadására képes.

•

A tanult párbeszédeket, szövegeket, azok egyszerűbb változatait elő tudja
adni memoriterként.

Olvasás
•

Fontos információkat ki tud keresni ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó
szövegből.

•

A szövegértést ellenőrző egyszerű feladatokat el tudja végezni közösen feldolgozott szöveg esetén.

•

Gyakorolt szöveget fel tud olvasni, a helyesejtési normákhoz közelítően.Mást
olvasása 20%-os hibahatáron belül van, tanári segítséggel önkorrekcióra képes.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó szöveg globális megértésére képes
tanári segítséggel.

•

Az autentikus szövegfoltokat kezelni tudja, a fontos információkat ki tudja
keresni.

Írás, írásbeli szövegalkotás
•

Olvasható a kézírása, füzete rendezett.

•

Ismeretlen szöveget le tud másolni 20%-os hibahatárral.

•

Diktálás, emlékezetből (akaratlagos) írás során a szavai felismerhetők.

•

Tankönyvi, munkafüzeti feladatokat önállóan meg tud oldani írásban.

•

Több egyszerű mondatból álló szöveget tud alkotni, mondat- illetve szövegmodellek alapján, a tanult témakörökben és műfajokban.

•

Egyszerű levelet meg tud írni.

Nyelvtan
•

A gyakorolt nyelvi műveleteket el tudja végezni tanári segítséggel.

•

Ismeri az igeszemléletet, mint fogalmat.

•

Ismeri a birtokos névmásokat, időhatározókat és használatuk szabályait.

•

Tudja a tanult igék 3. (Past Participle) alakját.

•

Ismeri a Present Perfect Tense képzési szabályait, használatát.

•

Használni tudja az ismert segédigék megfelelő alakjait felkészülés után.

•

Egyszerű magyar mondatokat le tud fordítani angolra, és fordítva, mondatpanelek felhasználásával.

•

Ismeri és be tudja mutatni az angol igeidőrendszert.

•

A hasonlítás, fokozás használatára képes a felkészülés után alkotott szöveg-

ben.
6.

Civilizáció
•

Fel tudja sorolni a 4 angolul beszélő országot és azok fővárosát, valamint
meg is tudja mutatni őket a térképen.

•

Fel tud sorolni legalább 5 angol hírességet különböző területekről (irodalom,
zene, történelem, film stb).

•

Meg tudja nevezni angol, amerikai folyóiratok, újságok címét.

•

Fel tud sorolni ünnepeket a célnyelvi országokban.

AZ IDEGENNYELVI PROGRAMCSOMAGOK A
7. ÉVFOLYAMON
(HEFOP 3.1.3.)
A feldolgozott programok és azon belül található modulok (kiegészítő tananyagként, az
egyes tananyagrészek közé beágyazva, a tanmenettel összhangban):
1.
Kreatív kommunikáció tevékenységekben (A beszédkészség fejlesztése
tevékenységek révén)
A programcsomag célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának, ezen belül elsősorban beszédkészségének fejlesztése. A fejlesztés a
tanulók életkorának megfelelő, számukra kihívást jelentő tartalmak és tevékenységek,
feladatok révén történik. Alapfokon a programcsomag célja a kezdő nyelvtanulók
idegen nyelvi kompetenciájának megalapozása és fejlesztése olyan tevékenységek
révén, amelyek egy adott témakörhöz kapcsolódnak, közel állnak a korosztály
mindennapos tevékenységeihez, és építenek az életszerű idegen nyelvi
kommunikációra. A nyelvi készségfejlesztésen belül a beszéd- és szövegértés, a
szókincsfejlesztés, valamint a beszédalkotás kap hangsúlyt. A programcsomag olyan
modulleírásokat tartalmaz majd, melyek egy-egy témakör feldolgozásához kínálnak
motiváló tevékenységeket. Középfokon a programcsomag továbbra is előtérbe helyezi a
szóbeli szövegalkotási kompetenciát, a beszédkészség fejlesztését és olyan
tevékenységeket, nyelvi és szituációs játékokat kínál, amely a nyelvtanulóknak nem a
tanulás, hanem a közös tevékenység, játék élményét nyújtják. Cél, hogy a
nyelvhasználat elszakadjon a tanulástól, kitörjön az iskola életéből, és az idegen nyelv
használata valós – szimulált – eszközhasználattá lépjen elő.
Modulok:
•

A Fine Day

•

AniMate

2.
Projektek idegen nyelven integrált készségfejlesztés projektmunkában
(pl. tantárgyközi tartalmak felhasználásával)
A programcsomag célja a nyelvi kompetenciák fejlesztése olyan
tematikus feladatok kapcsán, amelyek a tantárgyközi szemléletet erősítik. A fejlesztés
során a tanulók egy közös cél elérése vagy produktum létrehozásának érdekében
közösen dolgoznak. A projektmunka megvalósítása során a kooperatív tanulási forma és
a tanulói autonómia együttes fejlesztése a cél. Az adott feladattól függően lehetőség van
a projektmunka egyes részeinek tanórán kívüli elvégzésére is. A fejlesztés hatékonyan
járulhat hozzá az önálló tanulóvá neveléshez, ami az élethosszig tartó nyelvtanulás
megalapozásához és a motiváció fenntartásához is szükséges.

Modulok:
•

Our wonderful 20th century (Our Year)

•

Our wonderful 20th centruy 2 (Save What We Have Left)

•

Teen Magazine

3.
Ötletek az Internet felhasználására a nyelvórán (A beszédkészség és a
szövegértés fejlesztése autentikus anyagok keresésével és felhasználásával)
A programcsomag célja, hogy a nyelvórákon aktívan építsenek az
Internet kínálta lehetőségek felhasználására az információkeresés és
-feldolgozás, a kreatív írás és a digitális kommunikáció tanítása területén. A
modulok olyan tevékenységeket kínálnak, amelyek az Internet nélkül nem, vagy
kevésbé érdekesen valósíthatók meg. A tevékenységek technikailag és nyelvileg
is egymásra épülnek, egyre összetettebbek, egyre igényesebb kivitelezést
kívánnak. Az eltérő technikai feltételekhez is kínálunk megoldásokat, de abból
indulunk ki, hogy a nyelvtanítás csoportbontásban, nyelvi vagy informatikai
laboratóriumban történik, ahol minden diák külön gépnél ülhet, ha a feladat
jellege ezt kívánja.
Modulok:
•

Musical Instruments

•

World of Kitchen

ANGOL NYELV – 8. ÉVFOLYAM
Témakör
Étkezés
Angol, amerikai civilizáció
Természeti környezetünk
Vásárlás
Szabadon felhasználható órakeret
Étkezés
Összesen:

Óra
15 (+14)
25 (+14)
25(+14)
25 (+14)
21 (+18)
15 (+14)
111 (+74) óra

Megjegyzés
A kötelező órakeretet (90) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható óra.
Ezeket használjuk fel a hallás utáni megértés gyakoroltatására, hiszen az angol nyelvvel
történő ismerkedés során a tanulóknak nehézséget okozhat a hallott szöveg megértése a
magyar és az angol nyelvek közötti hangsúlyozásbeli különbségekből adódóan. Az
alapok ismétlése úgyszintén részét képezheti ezeknek az óráknak. A szabadon
felhasználható órakeret felhasználható továbbá a vizsgáztatás lebonyolítására, illetve
idegen nyelvi levelezésre is.
Az óratervben a szabadon felhasználható órakeretet használjuk fel a
kompetencia-alapú oktatásra: alkalmazzuk a már megismert kooperatív technikákat,
differenciálást és a civilizációs témaköröket projektmunka keretein belül dolgozzuk fel,
ahol a tanulók már nehézség nélkül használják a digitális oktatási környezetet a
feladatmegoldás során.
Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
I am sorry to disturb you.

Pardon?
Yes, can I help you?
What can I do for you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Give me a ring some time.
Have a good trip.
Keep in touch!

Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Thank you, I will.
Thanks.
I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/ Let me introduce myself.
May I/Can I/ Let me introduce you to
Rosy?

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Érdeklődés mások
hogyléte felől 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.
Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.
Not at all.

Köszönet és arra
reagálás:

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your help.

Not at all.
You are welcome.
No problem.
Do not mention it.
My pleasure.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
I beg your pardon
Please, forgive me.

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

Gratulációk,
jókívánságok és azokra
reagálás:

Happy Christmas/New year/Birthday!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Öröm, sajnálkozás,
bánat:

Are you happy about that?
What do you think of that?
How do you feel about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság:

What do you think of…?
Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Jane has lost her money.
Tom is twenty.
This is a book for you.

How come?
Is he?
What a surprise!

Remény:

What are you hoping for?
What are you looking forward to?

I am looking forward to…
I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény
Kezdeményezés és válasz
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think? How do you like
it? What’s your opinion about it?

I think it is difficult. I don’t
like it. I think it’s fair
enough. .

Valaki igazának
/elismerése és el nem
ismerése:

You are right.
You are wrong.

Egyetértés,
egyetnemértés:

Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?
I think it’s great.
You like meat, don’t you?
I don’t like it.
What do you think of the new teacher? He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?
Can I have my bill, please?
I want to pay.

OK
All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

I’d like an ice-cream

Képesség:

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?

I can understand French
I am unable to ride a horse.

Kötelezettség:

Must we fill in this form now?
When do we have to leave?

We must fill it in now
Right now.

Szükségesség:

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes.

Lehetőség:

It may rain.
She might be late.

Ígéret:

Will you come and meet me at the
station?

Don’t worry, I will.
I promise to be there at five.

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
Would you like to have a rest?

I’d like to see that film
I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika:

It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It means…
It’s green, small and it can
jump.

Események leírása:

What happened?

First she opened the
window, then she phoned
the ambulance and finally
she told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?
How far is your school?
How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the
station?
Who is that?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and
some milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.
Take the second turning on
the right
It’s me..

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,
bizonytalanság:

Do you think they will come?
How old do you think she is?

They will probably come.
They might come, or they
might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Kérés:

Chris, could you do me a great favour?
Could you give me your telephone
number?
Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…

Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra
reagálás::

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.
I suggest going to Prague.

Good idea.
I’d prefer to go to the
theatre.
I’d rather not.

Meghívás és arra
reagálás:

Would you like to come to the cinema?
Can we meet at, say, six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.

Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

That’s very kind of you.
An orange juice, please.
.
Yes, please./ No, thank you.
I am sorry, I can’t.
Thanks.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák
Kezdeményezés és válasz
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Nem értés, magyarázatkérés,
magyarázat értés ellenőrzése

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t drink
milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have
Have with will

I didn’t have many friends in the
kindergarten.
I will have a Porshe when I’m 20.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their dog

Possesive pronouns
Genitive ’s
Of
Whose?

Mine, yours,…theirs
Kate’s brother
the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Prepositional Phrases,
Adverbs
picture location

Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next
to, between, in front of, behind,
inside, outside, above …
at the top of/at the bottom of, on
the left hand side…

Időbeli viszonyok

Adverbs of time with
Present Perfect Simple

already, yet, just

Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.

Időpont

When? What time?
What’s the time?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two years
ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past
Simple

How long were you in hospital?
For two weeks.

Irregular and regular
plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one. two…

Ordinal numbers

first, second…

Birtoklás
kifejezése

Mennyiségi
viszonyok

Countable nouns
Uncountable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi
viszonyok

Comparative sentences Tom’s younger than Sue. Mary is
(short, long adjectives) the prettiest girl.
Irregular adjectives
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás
Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)
Can/could/may
(permission)

I can swim.
Can/could/may I open the
window?

Must/needn’t
(obligation)

I must read it. You needn’t do it
now.

Have to (Past)

Did you have to be there?

Mustn’t

Children mustn’t smoke.

Linking words

And/or/but/because

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with
future meaning

When dad comes home, he’ll be
angry with you.

Infinitive to express
purpose

I’ve been to London to visit the
Queen.

Függő beszéd

Reported speech with
present reporting verb

He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Szövegösszetartó
eszközök

Névelők
Some+plural noun
any+plural noun
Some +singular noun
Any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns

A, an, the
There are some pencils in the bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those
Somebody, anybody,nobody,
everybody …
myself…

Logikai
viszonyok

Témakörök (Összesítve a négy év folyamára)
•

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek.

•

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.

•

Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása.

•

Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok.

•

Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola.

•

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések.

•

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és
ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.

•

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.

•

Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd.

•

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó,
számítógép és olvasás.

A továbbhaladás feltételei
1.

2.

Beszédértés
•

A tanár kéréseit, utasításait, kérdéseit megérti, azokra válaszolni, reagálni képes.

•

Az ismert lexikát felismeri ismeretlen szövegkörnyezetben, illetve ismeretlen
előadó esetén.

•

Ismert témakörben az anyanyelvű beszélő beszédszándékának megfelelően
tud reagálni.

•

A tanár egyszerű magyarázatát megérti.

•

Elhangzó szövegből ki tudja szűrni a fontos információkat.

Szóbeli szövegprodukálás, illetve szövegalkotás (beszéd)
•

Hajlandó megszólalni a tanult idegennyelven.

•

Ismert témákról információt tud adni, illetve kérni.

•

A tanult témakörökben tárgyakat, élőlényeket, helyeket, illetve tevékenységeket tud leírni, jellemezni.

•

Mindennapi eseményeket, történeteket el tud mondani egyszerűen, de összefüggően.

•

A tanult szituációkhoz hasonló életszerű helyzetekben kapcsolatfelvételre,
kapcsolatzárás kezdeményezésére, fogadására képes.

•

A tanult párbeszédeket, szövegeket, azok egyszerűbb változatait elő tudja

adni memoriterként.
•
3.

4.

5.

Ki tudja fejezni tetszését, nem tetszését, érdeklődését.

Olvasás
•

Fontos információkat ki tud keresni ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó
szövegből.

•

A szövegértést ellenőrző egyszerű feladatokat el tudja végezni közösen feldolgozott szöveg esetén.

•

Gyakorolt szöveget fel tud olvasni, a helyesejtési normákhoz közelítően.Mást
olvasása 20%-os hibahatáron belül van, tanári segítséggel önkorrekcióra képes.

•

Ismeretlen lexikai egységet is tartalmazó szöveg globális megértésére képes
tanári segítséggel.

•

Az autentikus szövegfoltokat kezelni tudja, a fontos információkat ki tudja
keresni.

Írás, írásbeli szövegalkotás
•

Olvasható a kézírása, füzetei, írásbeli munkái rendezettek, igényesek.

•

Ismeretlen szöveget le tud másolni 20%-os hibahatárral.

•

Diktálás, emlékezetből (akaratlagos) írás során a szavai felismerhetők.

•

Tankönyvi, munkafüzeti feladatokat önállóan meg tud oldani írásban.

•

Több egyszerű mondatból álló szöveget tud alkotni, mondat- illetve szövegmodellek alapján, a tanult témakörökben és műfajokban.

•

Egyszerű levelet, fogalmazást meg tud írni.

•

A tetszés/nem tetszés írásbeli kifejezésére képes, írásban tud érdeklődni a tetszés felől.

Nyelvtan
•

A gyakorolt nyelvi műveleteket el tudja végezni tanári segítséggel.

•

Ismeri az igeszemléletet, mint fogalmat.

•

Ismeri a birtokos névmásokat, időhatározókat és használatuk szabályait.

•

Tudja a tanult igék 3. (Past Participle) alakját.

•

Ismeri a Past Perfect Tense képzési szabályait, használatát.

•

Használni tudja az ismert segédigék megfelelő alakjait felkészülés után.

•

Egyszerű magyar mondatokat le tud fordítani angolra, és fordítva, mondatpanelek felhasználásával.

•

Ismeri és be tudja mutatni az angol igeidőrendszert.

•

Ismeri a 12 igeidő formai jellemzőit.

•

A hasonlítás, fokozás használatára képes a felkészülés után alkotott szöveg-

ben.
6.

Civilizáció
•

Fel tudja sorolni a 4 angolul beszélő országot és azok fővárosát, valamint
meg is tudja mutatni őket a térképen. Ezeket az országokat be tudja mutatni
3-5 mondatban angol nyelven felkészülés után.

•

Fel tud sorolni további 3 országot, ahol az angol hivatalos nyelv.

•

Fel tud sorolni legalább 5 angol hírességet különböző területekről (irodalom,
zene, történelem, film stb).

•

Meg tudja nevezni angol, amerikai folyóiratok, újságok címét.

•

Fel tud sorolni és be tud mutatni (magyarul) ünnepeket a célnyelvi országokban.

NÉMET NYELV
5.-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

évi

6.
heti

évi

7.
heti

évi

8.
heti évi

Német nyelv

3

111

3

111

3

111

3

Összesen

111 444

Bevezető – Az idegennyelv tanítás célja
Az idegennyelv tanításának célja, olyan gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása
és idegennyelvi tudás megalapozása, amely a tanuló számára lehetővé teszi, hogy a
tanult nyelvet a mindennapi kommunikációs helyzetekben életkorának és nyelvi
fejlettségi szintjének megfelelően használni tudja.
E célkitűzést a tanulás-tanításnak személyiségközpontú szemléletén alapuló
rendszerében látjuk megvalósíthatónak. Ebből következően a program megvalósítása
mind a tanár, mind a diák részéről újfajta tanulási és tanítási stratégia kifejlesztését teszi
szükségessé.

A tanterv felépítése
A tantervi program éves bontást tükröz, de mind az életkori sajátosságok, mind a
nyelvi kompetencia fejlődési törvényszerűségei indokolttá teszik, hogy 2-2 évet
összevontan tekintsünk egy fejlesztő blokknak. Ezáltal hatékonyabb, célirányosan
egymásra épülő készség- és képességfejlesztést érhetünk el:
I.szint: Bevezető kurzus
II. szint :Alapkurzus
III. szint: Elmélyítő kurzus (erőteljesen az önálló alkalmazás irányába orientáló szakasz)

Didaktikai-módszertani megjegyzések
A program megvalósításánál irányadónak a kommunikatív gyakorlatorientált
nyelvtanítás didaktikai alapelveit tekintjük.A tanulóközpontúság megmutatkozik a
tanulási program tartalmában, az egyes témák kiválasztásában és a feldolgozás
módjában.
A témakörök szorosan kötődnek a tanulók valós élethelyzeteihez, a saját
élményekhez, de azon túl is mutatnak, új információk birtokába juthatnak az önismeret,
általános emberismeret, környezetünk és a kultúra vonatkozásában.
Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert az élményszintű nyelvoktatás egyik
sarkköve lehet, ha sikerül a tanulókkal felfedeztetni, hogy az idegennyelv elsajátítása

újabb lehetőséget, eszközt kínál önmaguk és a világ differenciáltabb megismeréséhez,
hozzásegít egy egészséges interkulturális beállítódás kialakulásához. A program
megvalósításánál irányadónak a kommunikatív gyakorlatorientált nyelvtanítás
didaktikai alapelveit tekintjük.
A tanulóközpontúság megmutatkozik a tanulási program tartalmában, az egyes
témák kiválasztásában és a feldolgozás módjában.
E bevezető szakaszban
készségfejlesztése kerül előtérbe.

hangsúlyozottan

a

beszédértés

és

a

beszéd

A II. szint rendkívül jó lehetőségeket kínál a tantárgyak közötti kooperatív
témafeldolgozásra. Az országismereti témáknál támaszkodhatunk a tanulók történelmi,
földrajzi, irodalmi előismereteire.Az írás- és olvasási készség fejlesztése bizonyos
szövegfeldolgozási technikák elsajátítását teszi elengedhetetlenül szükségessé. Külön
ügyeljünk az ötletgazdag és sokrétű feladatok kiválasztására, teret engedve a tanulók
önálló kezdeményezésének is. (Egyéni érdeklődési körök, csoportos téma-feldolgozási
módok stb.)
A nyelvtani jelenségek törvényszerűségeit lehetőleg felfedeztető eljárással
tudatosítsuk, célszerűnek látszik az indukatív módszer felhasználása.
A III. szint a globális problémafelvetéseivel nemcsak tartalmában, de a
feldolgozási módjában is igyekszik szintetizálni, és egyúttal elmélyíteni a tanulók eddigi
idegennyelvi tudását.
A témák szinte kikövetelik a többszálú, tantárgyak közötti integrációt (biológia,
kémia, földrajz, történelem, irodalom).

Kiemelt közös követelmény
•

Hon- és népismeret (kultúránk értékeink hagyományaink tudatosítása, s annak közvetítése "kifelé".)

•

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz (interkultúrális beállítódás, nemzetközi kapcsolatok).

•

Környezeti nevelés (külföldi tapasztalatok adaptációs lehetőségei, nemzetközi
projektekben való részvétel).

•

Kommunikációs kultúra (egyéni és interkulturális vonatkozásban).

•

Tanulás (önálló nyelvtanulási stratégia kialakítása).

•

Testi és lelki egészség (egészséges életmódra nevelés).

•

A diákok tanulását segítő tanítási módszerek:

•

Saját tapasztalatokon alapuló fejlesztő program

•

Felfedeztető eljárások

•

Differenciált tevékenységi formák

•

Koncentrikus témafeldolgozások

•

Egymásra épülő tanulási, nyelv elsajátítási részprogramok (Baukasten-System).

Differenciált haladás
A tantervben a differenciált haladásra kínált megoldások:
•

Projektek

•

Tantárgyak közötti kooperatív kapcsolatok

•

Differenciált feladatbank (Freiarbeit)

Értékelés
Az ellenõrzés - számonkérés a tanítási - tanulási folyamat szerves része. Fontos
információt nyújt a tanárnak a kitûzött célok teljesítésének a mértékérõl, a diáknak
pedig arról, mennyire felelt meg a vele szemben támasztott követelményeknek.
Az ellenőrzés részben a megtanult ismeretekre (szókincs, nyelvtani szabályok,
német nyelvû ismeretek a környezõ világról), részben a kialakult készségekre
(beszédértés, beszédkészség, olvasásértési készség, írásbeli kifejezõkészségek) irányul lehetõleg egyenlõ arányban, hiszen sem az ismeretek, sem a készségek önmagukban
nem jelentenek nyelvtudást, csak együttesen. (Az elsõ két évben a hangsúly a szóbeli
készségeken legyen!)
Az ellenõrzés ne jelentsen mindig osztályozást, jelentse viszont a hibák állandó
és következetes javítását.
Az értékelés - kivált az elsõ években - mindig legyen szöveges is, ne csak
diagnosztikus (esetenként ez utóbbi el is maradhat).
A módszerek közül a német nyelv tanításának kezdetén a szituációs játékok, a
társalgás és a memoriterek a legfontosabbak; a tesztek, a fordítások és egyéb írásbeli
feladatok a nyelvtanulás késõbbi fázisaiban válnak döntõ fontosságúvá.Az értékelés
legyen mindig ösztönzõ erejű!

Értékelés és ellenőrzés
Az ellenőrzés és értékelés szerepe jelentős, mert fontos a visszajelzés nemcsak a
tanár, hanem a tanuló szempontjából is. Ösztönöz a rendszeres munkára, segít az
ismeretek, a tudás, a kitűzött cél elérésének mérésében. A tanuló is jelzéseket kap
munkájáról, tudásáról a tananyag elsajátításának szintjéről, megtudja, milyen
hiányosságai vannak, melyeket pótolnia kell. A tanár is jelzést kap, mely területeken
kell még gyakoroltatnia a tanulókat.
Az értékelés legyen mindenképpen tanulóközpontú, segítő célzatú. Ez a feltétele,
hogy a nyelveket tanuló diák nagyobb kedvvel folytassa a munkát, tökéletesítse tudását.
Az ellenőrzés sokrétű legyen. Elsődlegesen nagy súlyt kell fektetnünk a szóbeli
ellenőrzésre. Lényeges a beszédértés, hallás utáni értés, hiszen a kommunikáció
alapvető feltétele, hogy megértsük a másikat. Csak így tudunk kérdésekre válaszolni,
partnerünkkel beszélgetést folytatni. Törekedni kell a beszéd, az olvasott szöveg
tartalmi megértésére, magyaros, kifejező vissza-adására, fordítására, a nyelvhasználat
során ugyanis nincs mindig lehetőség szótározásra. A tanulók feltétlenül értsék a szöveg
tartalmát egységében. Jó célt szolgálnak az ellenőrzés során a beszédértést vizsgáló
feladatlapok, tesztek.

Nagy hangsúlyt helyezünk az ellenőrzés során a nyelvi, nyelvtani hibák
javítására, de az értelmet nem zavaró, apró hibajelenségek különösen a tanulás kezdetén
még figyelmen kívül is hagyhatók. Ezeket a későbbiek során sem kell javítani, mert ez
sok tanulóban pszichikai gátlást okoz és megakasztja a beszéd folyamatosságát.
Tanulóink többségének nem kiemelkedően magas szintű nyelvtudásra van szüksége,
hanem a nyelvnek a kommunikáció szintjén való elsajátítására. A jövőben a nyelvvel
dolgozóknak, a tudományos életben tevékenykedő leendő szakembereknek legyen
azonban lehetőségük - igényüknek megfelelően - irodalmi szintű nyelvismeretek elsajátítására. A nyelvtani feladatlapok, tesztek ezt a célt is szolgálják.
Az ellenőrzésfolyamatos, változatos és tervezett. Az egyes egységek végén
összefoglaló jelleggel mérünk fel és lehetőleg több készség szerepel a vizsgálat
középpontjában. A szóbeli számonkérésgyakoribb, mint az írásbeli, de nem adunk
minden esetben osztályzatot.
Az írásbeli értékelés javasolt formái:
•

röpdolgozat:egyetlen részteljesítmény mérésére

•

feladatlap: anyagrészek befejezése után

•

iskolai nagydolgozat: heti óraszámnak megfelõ számú, átfogó jellegû

•

házi dolgozatok: írásban, pl. olvasmányok alapján

•

tollbamondás

•

teszt / feleletválasztós, vagy kiegészítõs/

•

fogalmazás, élménybeszámoló

•

fordítás

•

képes feladatok, szituációk adása és ezzel kapcsolatos feladatok

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése
Az iskolai beszámoltatás formái:
•

szóbeli beszámoltatás

•

írásbeli beszámoltatás

Szóbeli beszámoltatás:
•

Szóbeli felelet:
•

Kiselőadás: A kiselőadást – vázlat segítségével – szabadon adja elő a tanuló.
Az ehhez szükséges irodalmat a tanár adhatja vagy a tankönyv szövegét kell
feldolgoznia.

Írásbeli beszámoltatás:
•

Tájékozódó felmérés – témazáró előtt – jelzés a pedagógusnak. (Megíratása:
a nevelő belátása szerint.)

•

Röpdolgozat: Egy-egy kisebb téma, anyagrész írásbeli számonkérése. Lehetséges, hogy minden tanuló, vagy csak néhány ír röpdolgozatot. Néhány kér-

désre adott írásbeli válasz, kb. 15 perc időtartamú. Íratása alkalomszerű.
•

Témazáró dolgozat: A nagyobb témakörök végén, az ismétlő és összefoglaló
órákat követően minden tanuló témazáró dolgozatot ír. A hiányzó tanulónak
lehetősége van ennek pótlására.

Rendje:
•

Szeptemberben év eleji felmérést készítünk

•

A témazáró dolgozatok előtt tájékozódó felmérést készítünk

•

Témazáró dolgozato(ka)t iratunk

•

Félévi, év végi dolgozatot iratunk kötelező jelleggel.

Értékelésben betöltött szerepe:
•

A tájékozódó felmérést értékeljük, de nem osztályozzunk, az eredményről a
tanulót tájékoztatjuk.

•

A röpdolgozat egyenértékű a szóbeli felelettel.

•

A témazáró, a félévi és év végi dolgozatok hangsúlyozottan számítanak, zöld
színnel kerül az érdemjegy a naplóba.

A tanulók munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
pontszám érdemjegyre átváltását a következő arányok alapján végezzük:
0 – 30 %
31 – 60 %
61 – 79 %
80 – 90 %
91 – 100 %

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

A tanulók munkáját, előmenetelét folyamatosan értékeljük, az értékeléskor a következőket kell viszonyítani:
•

gyermeket saját tudásszintjéhez,

•

a tantervi követelmények minimum szintjéhez,

•

a közösséghez, osztályhoz.

Feltételek
Tankönyvek:
•

Das Deutschmobil 1 (5. oszt.)

•

Das Deutschmobil 2 (6 – 7. oszt.)

•

Das Deutschmobil 3 (8. oszt.)

•

írásvetítõ fóliák a nyelvtan szemléltetésére

•

videókazetták 5 - 10 perces anyagokkal: rajzfilmekbõl, ismert filmekbõl,
ismeretterjesztõ filmekbõl

•

képtörténetek, társasjátékok, szemléltetõ figurák, rajzok, képek

•

Német és osztrák ifjúsági újságok: TOPIC, JUMA, JÖ stb.

Hangkazetták:
•

Das Deutschmobil 1, 2, 3

Fõleg az elsõ években ajánlatos minél több szemléltetõ eszközt használni az
órákon. Kiválóan alkalmasak erre az ún. "meglepetéstojás" figurái: állatok, autók, házak
stb. Felhasználhatók az iskolai élet tárgyai (ceruzák, tollak, vonalzók, könyvek stb.)
újságképek, fotók (gyerekek is hozhatnak), saját készítésû játékok (szódominó,
szókígyó, varázskerék, szó- és képrejtvények, keresztrejtvények stb.)

NÉMET NYELV – 5. ÉVFOLYAM
Cél
•

Az idegennyelv tanulás iránti érdeklődés felkeltése

•

Az életkornak és az egyéni sajátosságoknak megfelelő idegennyelv tanulási
módszerek elsajátításának megalapozása

•

Egyszerűbb kommunikációs helyzetek alapelemeinek elsajátítása

•

Az alapkészségek fejlesztése (hangsúlyozottabban a hallás utáni értés és
szóbeli közlés)

Követelmény
A tanuló képes legyen közvetlen környezetében lévő dolgokat, tárgyakat megnevezni
Tudás - nem tudását kifejezni.
Egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben információt kérni és adni
Ismerje és a szituációnak megfelelően alkalmazza a köszönési, megszólítási,
bemutatkozási és búcsúzási nyelvi formákat.
Tartalom
A tanuló személyétől kiindulva haladunk a család, iskola és környezet irányába,
fokozatosan bővítve az elsajátítandó szókincset, s a témák feldolgozásához szükséges
legfontosabb nyelvtani alapismereteket, a konkrét alkalmazás szintjén.
Alapkészségek közül a beszédértés és a beszéd kerül előtérbe.
Témakörök és óraszámok
1. Az én világom
2. A család és a barátok
3. Ház, lakás
4. Az iskola
5. Mindennapi életünk
6.Vásárlás
7.Étkezés
8.Időjárás és öltözködés

6 óra
6 óra
9 óra
12 óra
12 óra
15 óra
15 óra
15 óra

Megjegyzés : a kötelező órakeretet (90 óra ) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható
óra.
Anyag feldolgozására: 90 óra
Kiegészítő anyag: 3 óra
Ismétlés, rendszerezés: 8 óra
Dolgozat írására: 8 óra

Interkulturális kapcsolatok: 2 óra
Számítógép, Internet: (4 óra )
Értékelés
A beszédértés és beszéd készségszintjének értékelése a kapcsolódó
feladatsorok alapján.
Témakörök bemutatása
1. Az én világom
Cél
A német mint idegennyelv tanulása iránti érdeklődés felkeltése.
A német kultúra legalapvetőbb viselkedési szabályainak megismertetése, elsajátíttattása
(köszönés, megszólítás, bemutatkozás, búcsúzás)
Ebben a tanítási egységben a hangsúly a beszédkészség fejlesztésén van (hanglejtés,
hangsúly, ritmus)
Követelmény
•

A tanulók sajátítsák el a német köszönési formákat, a bemutatkozás sajátos
szokásait.

•

Legyenek képesek egyetértésük ill. egyet nem értésük kifejezésére.

•

Egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben tudjanak információt kérni és adni.

•

Beszédben törekedjenek a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus elsajátítására.

Előzmény
E bevezető szakaszban támaszkodjunk a tanulók közvetlen élményeire: pl. találkozás
külföldiekkel, külföldi nyaralás; előismeretekre a célnyelv országaira vonatkozóan.
Udvariassági szokásaink.
Tartalom
Témakörök:
Szituációs helyzetek. Találkozás.Látogatás az osztályban. A játszótéren.
Nyelvtani struktúrák: Köszönési formák. A létezés kifejezése. Kijelentő és kérdő
mondat. Egyetértés- Egyet nem értés. Személyes névmások.
Igeragozás. Jelen idő 1.2.3. személy
Értékelés
A beszédértés és beszéd készségszintjének értékelése a kapcsolódó feladatsorok alapján.

2. A család és a barátok
Cél
A családtagok és a barátok bemutatásához szükséges nyelvi kifejezési formák
elsajátíttatása. Ebben a tanítási egységben az olvasási és az olvasásértési készség
fejlesztése kerül előtérbe.
Követelmény
•

A tanuló sajátítsa el azokat a lexikai és nyelvtani kifejezéseket, melyekkel be
tudja mutatni családját, barátait.

•

Ismerje fel és értse meg a leírt ismert szavakat, egyszerű mondatokat. Legyen
képes a magyartól eltérő betűk ill. betűkapcsolatok felismerésére, azok helyes
felolvasására.

•

Olvasás során törekedjenek a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus
visszaadására.

Előzmény
Ellenőrizzük, hogy a tanulók fogalmi szinten biztosak-e anyanyelvükön a rokoni
viszonyok egyértelműségében.
Tartalom
Témakörök:
•

Családfa. Egy német család. Egy személy bemutatása.

•

Nyelvtani struktúrák: A birtoklás kifejezése

•

Esetviszonyok: alany, tárgy eset használata

•

Kohéziós eszközök: a birtokos névmás (E /1.2.)

Értékelés
Egyéni feladatsorok alapján: ismert lexikai egységek helyes olvasása és értése
3. Ház, lakás
Cél
A lakásban található berendezési tárgyak megnevezése, tájékozódás a lakásban, térbeli
viszonyok, helymeghatározás használata szóban és írásban. Előtérbe kerül az
íráskészség fejlesztése.
Követelmény
•

A tanuló sajátítsa el azokat a lexikai és nyelvtani egységeket, melyekkel
megnevezheti a lakás berendezési tárgyait.

•

Legyen képes ezzel kapcsolatos egyszerű
mondatokat írásban is megfogalmazni.

•

Tudjon egyszerűbb szöveget hibátlanul lemásolni ill. tollbamondás után

információkat

közvetítő

leírni.
Előzmény
Kognitív előfeltételek ellenőrzése ajánlatos:
Térbeli viszonyok nyelvi kifejezési formái. Irányok.
Tartalom
Témakörök:
•

A gyerekszoba berendezési tárgyai. A lakás .

•

Nyelvtani struktúrák térbeli viszonyok - irány és a hely kifejezése.

•

Egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatok leírása-

•

Iráskészség fejlesztése: másolás, tollbamondás

•

Egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatok leírása-

•

Iráskészség fejlesztése: másolás, tollbamondás

Értékelés
Iráskészség fejlesztése és értékelése.
Másolás. Tollbamondás
4. Az iskola
Cél
A német és a magyar iskolai élet összevetésével az érdeklődés felkeltése a célnyelvi
országokban élő kortárscsoportok élete iránt.
Az idegennyelven történő véleményformálás képességének fejlesztése.
Követelmény
•

A tanuló sajátítsa el azokat a nyelvi elemeket, amelyekkel beszámolhat az
iskolában töltött egyik napjáról.

•

Legyen képes véleményét, tetszését ill. nem tetszését kifejezésre juttatni.

Előzmény
A téma országismereti lehetőségeket is kínál:
Érdekességek a német iskolarendszerben (tantárgyak. tankönyvek, osztályozásértékelés, a tanév rendje, szünetek)
(Tanácsos autentikus anyagokat bemutatni. (Német tankönyvek, tanszerek...)
Tartalom
Témakörök:
•

Tanszerek.

Az

órarend.

Tantárgyak.

Tankönyvek.

Matematikai

alapműveletek.
•

Nyelvtani struktúrák: Időbeli viszonyok, a gyakoriság. am – szerkezet.
Térbeli viszonyok - a méret

•

Mennyiségi viszonyok - a számok (1. - 12.) sorszámok

•

Minőségi viszonyok - alak és szín kifejezése

•

Vélemény kifejezése (Wie findest du...?). Tetszés, nem tetszés kifejezése

•

Modalitások közül a képesség kifejezése (Ich kann...)

Értékelés
Egy napom az iskolában (szóbeli, írásbeli értékelés)
Órarend elkészítése írásban
5. Mindennapi életünk
Cél
A mindennapi élet tevékenységeinek megnevezése.
Napirend, hetirend mint általános életvezetési stratégia megalapozása.
Bepillantás a célnyelv országainak szokásrendszerébe, ünnepeibe.
Követelmény
•

A tanuló sajátítsa el azokat a nyelvi elemeket és srtukturákat, amelyekkel be
tud számolni mindennapi tevékenységéről.

•

Ismerje meg és tudja használni az ünnepi alkalmakra szóló meghívás nyelvi
fordulatait. Legyen képes egyszerű jókívánságokat megfogalmazni. Ismerje
meg a szituativ érzelmi megnyilvánulások gyermeknyelvi kifejezéseit.

Előzmény
Előfeltétel:
Időbeli viszonyok nyelvi megfelelői anyanyelven
Támaszkodjunk a tanulók saját élményeire pl. a születésnapi ünneplés családi
hagyományaira.
Tartalom
Témakörök:
A hét napjai. Évszakok, hónapok.
Napszakok. Hetirend. A család egy napja. Születésnap. Együttes játék a szabadban.
Nyelvtani struktúrák: Időbeli viszonyok, napszakok, időpontok kifejezése, a dátum
Kohéziós anyagok: személyes névmások többes számban.
Igeragozás- tőhangváltós igék ragozása elváló igék.
Beszéd és íráskészség - Érzelmi megnyilvánulások. Gratuláció.

Értékelés
Szituációs helyzetgyakorlatok.
Beszédértés és beszédkészség értékelése a munkakönyv feladatai szerint
6. Vásárlás
Cél
A bevásárláshoz kapcsolódó kommunikációs helyzetek gyakorlásával fejleszteni a tanulók idegen nyelvi magabiztosságát, s erősíteni az udvarias magatartás iránti igényességet.
Követelmény
•

A tanuló tudjon alapvető árucikkeket megnevezni.

•

Ismerje a mennyiségeket, árakat, pénznemeket.

•

Tudjon több mondatból álló párbeszédet írni ill. előadni, amelyben
kifejezésre juttatja szándékát, kívánságát.

Előzmény
Különböző pénznemek ismerete.
A célnyelvi országokból származó árucikkek, élelmiszerek erősen motiválják a
gyermekeket e téma feldolgozása során.
Tartalom
Témakörök:
•

Bevásárlás. Párbeszéd a boltban. Árak.

•

Szituációs helyzetgyakorlatok.

•

Nyelvtani struktúrák: mennyiség kifejezése

•

Beszédszándék: akarat, kívánság, szándék kifejezése (Ich möchte, ich will...)

•

Bocsánatkérés

•

Több mondatból álló párbeszéd írása ill. előadása

Értékelés
Beszédkészség értékelése
7. Étkezés
Cél
Alapvető élelmiszerek megnevezése, néhány étel- és italfajta megismerése.
A terítés és az ételkínálás etikettjének begyakorlása.
Hívjuk fel a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára.

Követelmény
•

A tanuló tudjon néhány alapvető élelmiszert, étel- és italfajtát megnevezni.

•

Legyen képes német nyelvű ételrecepteket megérteni.

•

Tudjon étteremben rendelni.

Előzmény
Saját élmények étteremben, otthoni ételkészítés.
Egészséges táplálkozás, étkezési szokások (biológia)
Témakörök:
•

Bevásárlás a szupermarketban. Ételek és italok

•

Az uzsonna. Szakácskönyv. Főzőiskola a tévében. Étteremben.

•

"Superdick úr": Szituációs helyzetgyakorlatok.

•

Nyelvtani struktúrák: A személyes névmás tárgyesetének használata

•

"man" általános alany.

•

Szövegfeldolgozási technikák (Detailverstehen)

Értékelés
E témánál hangsúlyozottabban a beszédkészséget és az olvasásértési készséget értékeljük a kapcsolódó feladattípusok alapján.
8. Időjárás és öltözködés
Cél
Időjárási viszonyok kifejezése A ruhadarabok, kellékek megnevezése. Az ember külső
leírása.
Fejlesszük a tanulók ön- és általános emberismeretét.
A téma hozzájárulhat a tanulók esztétikai érzékének fejlesztéséhez.
Követelmény
•

A tanuló tudja az időjárással kapcsolatos észrevételeit kifejezni, kérdéseit
megfogalmazni.

•

Az orvosnál legyen képes panaszairól beszámolni, a gyógyszertárban a
receptet kiváltani.

•

A tanuló tudjon
összehasonlítani.

•

Tudjon egy személyt öltözéke alapján leírni.

•

Legyen képes ruhavásárlással kapcsolatos párbeszédet írni és előadni.

ruhadarabokat

és

kellékeket

megnevezni,

azokat

Előzmény
Időjárási viszonyok (földrajz, környezetismeretek)
Az alapszókincsen kívül megtaníthatunk néhány aktuális, a divattal kapcsolatos
kifejezést is.
Tartalom
Témakörök:
Időjárásjelentés Ruhadarabok, kellékek. Ruhavásárlás. Csomagolás Nyaralás.
A birokos névmások helyes használata
Értékelés
•

Beszéd- és íráskészség értékelése

•

Szerepjátékok, feladatlapok.

A KOMMUNIKATÍV NYELVI KOMPETENCIA
FEJLESZTÉSE A NÉMET TANÓRÁKON
(HEFOP 3.1.3)
Kompetenciákon azon ismeretek, készségek és személyiségjegyek összességét
értjük,amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén cselekvéseket hajtson végre. Ezen belül a
kommunikatív nyelvi kompetenciák teszik képessé az egyént arra, hogy nyelvi
eszközök alkalmazásával cselekedjen.
A nyelvi kompetenciák körébe tartozik a lexikális, a grammatikai, a szemantikai,
a fonológiai, a helyesírási és a helyes kiejtési kompetencia. E kompetenciák formális
ismerete és a használatukra való képesség teszi lehetővé a nyelvhasználó számára, hogy
mondanivalóját helyesen és értelmesen megformálja.
Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyolcvanas évektől kezdve a nyelv
kommunikatív szemlélete határozza meg. A tanítási-tanulási folyamat középpontjában a
tanuló áll, aki az idegen nyelv alkalmazásával kommunikatív tevékenységeket hajt
végre. A hagyományos, a nyelv rendszerének megtanítására irányuló módszerek helyét
fokozatosan átvette a tanuló- és tevékenységközpontú módszerek. Ezegyütt jár a tanári
és tanulói szerepek megváltozásával.
. Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos
szervezése számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy
egyénileg végzett munkára.
A munkaformák váltakozása motiválja a tanulót és lehetőséget biztosít a
tanulónak és tanárnak egyaránt, hogy új szerepekben próbálja ki magát. A tanár már
nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint
szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.
A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek
keretében a tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása
érdekében működnek együtt. A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a
tanórán kívül is elvégezhető.
A különböző munkaformák mind hozzájárulnak az önálló tanulóvá neveléshez,
ami az egy életen át tartó nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele. Ebben a korosztályban
a hangsúly a recepción és a reprodukción van,önálló beszédprodukciókat még nem
várhatunk el. A 10-12 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése
továbbra is fontos cél, de mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és
fokozatosan előtérbe kerül az olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a
fejlesztése is. Ebben a korosztályban a korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az
olyan egy-egy téma köré szervezett tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről
merítik a tartalmakat.
A program célja az iskolákban folyó idegen nyelv tanítás megújítása. Olyan
oktatási programcsomagokat dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik a tanulók
életkori sajátosságait, érdeklődését, ismereteit, a tanulók cselekvések során játékos
feladatok közben sajátítják el az idegen nyelvet.

A nyelvtanulás célja alapfokon (1-6. évf.) az, hogy a tanulókban alakuljon ki és
maradjon ébren a nyelvtanulás iránti igény. Elsősorban a beszédértés és a beszédkészség
területén érjen el eredményeket.
Gyermekkorban a nyelvtanulás az anyanyelvhez hasonlóan történik, nem igényel
különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. A tanár feladata
a lehető leggazdagabb nyelvi környezet biztosítása, játékos feladatok során. Ezért
figyelhető meg a kicsik lelkesedése, rohamos fejlődése, amikor megismerkednek az első
idegen nyelvvel. Zene, dalok, mondókák, játékok, sok mozgás, bábok, gazdag
eszközkészlet színesíti a nyelvórát.
Mivel eddig is ez a szemlélet uralkodott iskolánk nyelvtanárai körében, nem
okozott nagy változást a programcsomagok bevezetése. Az ausztriai újságok
segítségével (Spatzenpost,) amelyeket évek óta járatunk és a nyelvórán feldolgozunk,
már betekintést nyertünk a német nyelvű irodalomba. Az egyes versekhez, szövegekhez
feladatlapok, rejtvények ill. internetes interaktív feladatok is tartoznak, amelyeket a
gyerekek szívesen megoldanak. Így már ismerősként köszöntötték a modulban szereplő
mesefigurát. Természetesnek vették a számítástechnika teremben zajló nyelvórát.
Az idegen nyelvi programcsomagok nem fedik le egészében az éves órakeretet
(111), évi 35 órát tartalmaznak. Az alábbi 3 csoportba sorolhatók:
•

Dallal, verssel, mesével gazdagon

•

Kreatív kommunikáció tevékenységekben

•

Projektek idegen nyelven

A programcsomagok modulokból állnak, egy–egy modul 5 órát fed le.
A nyelvtanár szabadon választhat a megadott modulok közül, a csoport életkori
sajátosságait, érdeklődését, a használt tankönyvcsalád témaköreit figyelembe véve. A
modulok kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a tankönyv anyagrészeit. Egy egység
mindig értékeléssel zárul, ami lehet csoportmegbeszélés, önértékelő lapok kitöltése is.
Teljes komolysággal értékelik társaikat, reálisan látják önmagukat, mondanak
véleményt a feladatokról.
A tanulók cselekvő módon, teljes személyiségükkel részt vesznek a munkában,
kooperatív technikákat alkalmazva, gazdag nyelvi közeg veszi körül őket. Lehetőség
nyílik a tantárgyi integrációra.

Helyi sajátosságok
Iskolánkban a Hefop 3.1.3 program keretébenaz idegen nyelvi programcsomag
német nyelvből 5. osztályban került bevezetésre.
A tanulók számára változatosságot jelentett a modulok feldolgozása, hisz nem a
tankönyvben dolgozunk, nincs számonkérés.
Az általunk feldolgozott modulok:
1. Dallal, mesével gazdagon:
•

Geschichten aus dem Mäuseloch

•

Lila Kuh & Co.

2. Kreatív kommunikáció:
•

Ich Mappe

•

Blättertanz

•

Wasser ist Leben

3. Projektek a nyelvórán:
•

Märchenwelt – Welt der Phantasie - Eric Carle:Die kleine Maus sucht einen
Freund

•

Gemeinsam für die Umwelt

NÉMET NYELV – 6. ÉVFOLYAM
Cél
A tanulók önismeretének, önfejlesztésének segítése, a nyelvtanuláshoz szükséges
tanulási technikák kibővítése, tudatosítása.
Országismereti, kultúrtörténeti ismeretek bővítésével az érdeklődés elmélyítése a
célnyelv országainak kultúrája iránt.
Követelmény
•

Legyen képes a tanuló beszédszándékainak helyes kifejezésére.

•

Törekedjen a nyelvi jelenségek törvényszerűségeinek önálló felfedezésére.

•

Sajátítsa el az összefüggő szövegek feldolgozási technikáit.

Tartalom
A közvetlen környezeti témáktól
kultúrtörténeti témák irányába.

továbblépünk

a

célnyelvi

országismereti,

Szövegértési és feldolgozási technikák, autentikus szövegek
1. Emberi kapcsolatok
2. Tágabb környezetünk, mesék és történetek a múltból
3. Utazás, kalandozások
4. Természeti környezetünk. Növények, állatok
5. Osztálykirándulás
Értékelés
A tematikus tudásszint mérés mellett az alapkészségek fejlődését is értékeljük.
Témakörök és óraszámok
Témakörök
1.Emberi kapcsolatok: 15 óra
2.Tágabb környezetünk és történetek a múltból: 15 óra
3.Utazás, kalandozások:20 óra
4.Természeti környezetünk: 20 óra
5.Osztálykirándulás: 20 óra
Megjegyzés: a kötelező órakeretet (90 óra) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható
óra.

Anyag feldolgozására: 90 óra
Kiegészítő anyag: 5 óra
Ismétlés, rendszerezés: 7 óra
Dolgozat írására: 7 óra
Interkulturális kapcsolatok: 2 óra
1. Emberi kapcsolatok
Cél
Fejlesszük a tanulók önismeretét, önértékelését, segítsük empátiaképesség fejlődését,
emberismeretük elmélyítését.
Szövegértési és szöveg-feldolgozási technikák elsajátítása.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes személyére és az őt körülvevő világra vonatkozó
kérdésekre összetettebb formában válaszolni.

•

Legyen képes egyszerűbb történetet összefüggően elmesélni. Tudjon
figyelmeztetéseket megfogalmazni, félelmet nyelvi elemekkel kifejezni.

•

Sajátítsa el a térbeli viszonyok árnyaltabb kifejezését.

•

Tudja a szövegmodellt saját helyzetére alkalmazni.

Tartalom
Témakörök:
•

Fantáziatörténetek, Ludwig, a kísértetgyerek.

•

A kísértetiskola. Kísértettörténetek.

•

Nyelvtani struktúra: térbeli viszonyok árnyaltabb kifejezése

•

Figyelmeztetés és félelem kifejezése

•

Feltételek egyszerű kifejezése. Történetmesélés.

Értékelés
Emberek, tárgyak jellemzése, leírása szóban és írásban.
Szöveg-feldolgozási technikák értékelése
2. Tágabb környezetrünk, mesék és történetek a múltból
Cél
Érdeklődés felkeltése a célnyelvi országok kultúrája iránt német mesék, a múltból
származó élettörténetek alapján.
Országismereti, kultúrtörténeti ismeretek bővítése a régi és a mai életmód
összehasonlítása.

Követelmény
•

A tanuló legyen képes egy eseményről időrendi sorrendben beszámolni.

•

Tudja egyszerű mondatait logikai kapcsolatok alapján egybefűzni.

•

Sajátítsa el a szelektív szövegértési technikát.

•

Ismerje meg a levélírás szabályait.

•

A tanulónak legyen ismerete a leghíresebb német mesékről, mesehősökről,
ismerje a Grimm testvérek munkásságát. Törekedjen a mesemondás helyes
technikájának elsajátítására.

•

Legyen képes egy képet szóban és írásban leírni.

•

Alkalmazza a "Präteritum"-formákat.

Előzmény
A mesék fajtái, jellemzői (ß magyar irodalom)
Tartalom
Témakörök:
Élet a tanyán. Mesék
Nyelvi struktúrák: Präteritum
Szöveg-feldolgozási technikák: szövegértés szövegösszefüggés alapján
felfedeztető eljárások.
Értékelés
•

Feladatlapok alapján

•

Szóbeli: mesemondás. Képleírás

3. Utazás, kalandozások
Cél
Országismereti, kultúrtörténeti ismeretek bővítése a régi és a mai életmód
összehasonlítása.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes egy eseményről időrendi sorrendben beszámolni.

•

Tudja egyszerű mondatait logikai kapcsolatok alapján egybefűzni.

•

Sajátítsa el a szelektív szövegértési technikát.

•

Ismerje meg a levélírás szabályait.

Előzmény
Történelmi ismeretek a kalózokról, a vikingekről.
Készíthetünk hajómodellt, kalózzászlót (ŕ technika, rajz)

Tartalom
Témakörök:
•

Zimpanelli cirkusz utazása.

•

Kalózok a tengeren. Vikingek a Keleti-tengeren.

•

Nyelvtani struktúra: Idő kifejezése mellékmondattal (als, wenn)

•

Levélírás, fogalmazás

Értékelés
Egyszerűbb fogalmazás készítése a vikingek ill. a kalózok életéről (Levélforma)
4. Természti környezetünk. Növények állatok
Cél
Erősíteni a környezetbarát szemlélet kifejlődését, hozzájárulni a környezetünkkel
(állatokkal) szembeni felelős magatartás kialakulásához.
A házi állatok tulajdonságainak, képességeinek leírása mennyiségi és minőségi
viszonyok alkalmazásával.
Követelmény
•

A tanuló tudjon kedvenc háziállatáról beszélni, vele kapcsolatos kérdésekre
indoklással válaszolni.

•

Legyen képes az állatokról szóló szakszöveggel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni.

•

Vásárlási szituációban tudjon ajánlatot elfogadni és elutasítani.

Előzmény
Előismeretek a háziállatokról ( biológia + saját élmények az állattartásról)
Tartalom
Témakörök:
•

Háziállatok. Állatkert az iskolában.

•

A bolhapiacon.

•

Nyelvtani struktúra: Okhatározás kifejezése mellékmondatban.

•

Vélemény megfogalmazása - tetszés, nem tetszés kifejezése.

Értékelés
Egy házi állat bemutatása szóban és írásban.
Párbeszéd írása és előadása.

5. Osztálykirándulás
Cél
Segíteni a tanulók problémamegoldó is kooperatív feladatmegoldó képességének
fejlesztését egy konkrét élethelyzet – osztálykirándulás – segítségével.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes szállásfoglalást elvégezni, saját véleményét az utazás
célját és módját illetően megfogalmazni.

•

Tudja a programmal kapcsolatos tetszését ill. nem tetszését egyetértését,
egyet nem értését kifejezni (Ich finde es gut/blöd...)

Előzmény
Jó motiválási lehetőség, ha a téma feldolgozása időben egybeesik egy tényleges
osztálykirándulással.
Tartalom
Témakörök:
•

Szállásfoglalás. Csomagoljunk! Mit nézzünk meg?

•

Nyelvtani struktúrák: a visszaható igék

•

a visszaható névmás (tárgyeset)

•

welch - kérdőszó. Összetett mondat ...daß.

Értékelés
Szituációs játék
Üdvözlőlap írása.

NÉMET NYELV – 7. ÉVFOLYAM
Cél
A tudatos nyelvhasználat fejlesztése (nyelvhelyesség, nyelvtani ismeretek és az
alkalomhoz illő nyelvhasználat)
Az írásbeli és szóbeli önkifejezési formák bővítése.
Aktív, kezdeményező részvétel interkulturális kommunikációs helyzetekben.
Követelmény
•

Legyen képes a tanuló beszédszándékainak árnyaltabb kifejezésére.
Alkalmazza a felismert nyelvtan és nyelvhasználati szabályokat.

•

Aktívan vegyen részt az életkorának megfelelő kommunikációban. Produktív
önkifejezési formák megismerése és gyakorlása. Szókincs 1200/400.

Előzmény
Koncentrációs lehetőségek: magyar nyelv, ill. történelem, rajz, technika.
Tartalom
A megadott témakörökön belül ismeretek bővítése idegennyelvi, és tantárgyon
túlmutató általános ismeretek elmélyítése. Levél. Riport. Beszámoló.
Fordítási gyakorlatok
1. Szabadidő, szórakozás
2. Tágabb környezetünk. Lovagok és várak
3. Házak, lakások
4. A városban
5. Az iskola világa
Értékelés
Tematikus értékelés során nyelvhelyesség, nyelvhasználat fejlettségének felmérése is
történik.
Témakörök és óraszámok
1.Szabadidő, szórakozás 15 óra
2.Tágabb környezetünk15 óra
3.Házak és lakások 20 óra
4.Tágabb környezetünk.A városban20 óra

5.Az iskola világa 20 óra
Megjegyzés: a kötelező órakeretet (90 óra) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható
óra.
Anyag feldolgozására: 90 óra
Kiegészítő anyag: 5 óra
Ismétlés, rendszerezés: 7 óra
Dolgozat írására:7 óra
Interkulturális kapcsolatok: 2 óra
1. Szabadidő, szórakozás
Cél
A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés.
Az együttműködési készség fejlesztése (életszerű feladatok tervezése és kivitelezése ŕ
sport)
Követelmény
•

A tanulók tudjanak saját hobbijukról beszámolni, ezzel kapcsolatban
másoknak kérdéseket feltenni, riportot készíteni.

•

Tudják önmagukat jellemezni. Legyenek képesek saját véleményüket
szabatosan megfogalmazni.

•

Képesek legyenek a függő beszéd alapformáit alkalmazni.

Előzmény
Előismeretek magyar nyelvből: stílusrétegek, szövegfajták.
Riport. Riportkészítés. Önálló véleményformálás képessége.
Tartalom
Témakörök:
•

Szabadidő. Fiúk és lányok. Ajándékok.

•

Nyelvtani struktúra: függő beszéd.

•

Az "Akkusativ-" és a "Dativobjekt" helye a mondatban

•

Az "ob" kötőszó használata

•

Saját vélemény kifejező eszközei (Ich meine, daß...)

•

Riport készítés

Értékelés
Fogalmazás
Riport készítése

2. Tágabb környezetünk
Cél
Szövegfeldolgozási technikák elsjátítása.
Érdeklődés felkeltése a célnyelvi országok kultúrája, történelme iránt.
Követelmény
•

A szövegfeldolgozások révén ismerje meg a tanuló a lovagi kultúrát,
ismerkedjen meg Till Eulenspiegel történeteivel.

•

Legyen képes megkülönböztetni a Perfekt és Präteritum alakjainak
használatát. Helyesen alkalmazza a Perfekt alakjait.

Előzmény
Nagyon jól kapcsolhatók a tanulók történelmi előismeretei,
középkor)irodalmi előtanulmányai (ŕ irodalom, népmesék)

(ŕ történelem,

művészettörténet és technikai manuális képességek (ŕ rajz, kreatív foglalkozás,
könyvtár, makett készítés)
Tartalom
Témakörök
•

A lovagok. A lovagvár. Vadászat.

•

Játék és oktatás a középkorban. Till Eulenspiegel

•

Nyelvtani struktúrák: az ige Perfekt alakja

•

Szövegfeldolgozási technikák

•

Dramatizálás

Értékelés
A szövegfeldolgozás értékelése
Fogalmazás
Dramatizálás (csoportos értékelés)
3. Házak és lakások
Cél
Település- és háztípusok, lakhelyünk bemutatása
Követelmény
•

A tanuló legyen képes saját lakhelyét bemutatni lakásukról, annak
berendezéséről méreteiről, fekvéséről összefüggően beszélni

Előzmény
Alaprajz, esetleg makett készítése esetén (ß rajz, technika)

Tartalom
Témakörök:
•

Háztípusok. Alaprajz.

•

Hol szeretnék élni?

•

Nyelvtani struktúra: térbeli viszonyok kifejezése oksági viszony kifejezése

•

Vizualizálási technikák, Montage-technika

Értékelés
Lakóhely bemutatása
Kreatív megjelenítési formák (fogalmazás, album...)
4. Tágabb környezetünk. A városban
Cél
A városi élet és a városi közlekedés bemutatása.
Kommunikációs helyzetek gyakorlásával (információ - kérés és adás; útbaigazítás)
erősíteni a tanulók idegennyelvi magabiztosságát.
A tanulók empátia képességének fejlesztése (idegenként egy városban)
Követelmény
•

A tanuló legyen képes a városi közlekedésről, a városi életről beszámolni.

•

Tudjon felvilágosítást adni és kérni.

•

Használja helyesen a földrajzi helymeghatározásokat.

Előzmény
Saját tapasztalatok a városi tájékozódásban.
Tartalom
Témakörök:
•

A város térképe. Épületek és üzletek.

•

Közlekedés

•

Nyelvtani struktúrák: Előljárószók/Földrajzi helymeghatározások

•

Beszédkészség: felvilágosítást kérni, adni.

•

Szituációs helyzetgyakorlatok. Udvariassági szabályok.

Értékelés
Beszédkészség értékelése/Felvilágosítást adni, kérni/
Szituációs szerepjátékok

5. Az iskola világa
Cél
Segítsük a tanulók önismeretének, emberismeretének fejlődését;
Az iskolával, osztálytársakkal kapcsolatos problémák megbeszélése.
Érdeklődés felkeltése a célnyelv országaiban élő kortárscsoport problémái iránt
(interkultúrális nevelés).
Követelmény
•

A tanuló tudjon személyeket külső és belső tulajdonságaik alapján jellemezni.

•

Tudja problémáit megfogalmazni, félelmét, sajnálkozását, együttérzését
kifejezni.

Előzmény
Hasonlóságok és különbségek a magyar és a német iskolarendszerben. Országismereti
információk, autentikus anyagok felhasználása.
Tartalom
Témakörök
•

Az ideális iskola. Osztálytársak

•

Nyelvtani struktúrák: a melléknév ragozása (gyenge, vegyes)

•

Beszédszándék: félelem, sajnálkozás, együttérzés nyelvi kifejezése

Értékelés
Egy személy jellemzése szóban és írásban

NÉMET NYELV – 8. ÉVFOLYAM
Cél
Az idegennyelvi tudás megszilárdítása és elmélyítése
Folyamatosan bővítsük a tanuló ismereteit a célnyelvi kultúra viselkedési szabályaira
vonatkozóan (irodalmi élmények bekapcsolásával is)
Segítsük az önálló nyelvelsajátítási stratégia fejlődését.
Követelmény
•

A tanuló törekedjen a differenciáltabb nyelvhasználatra.

•

Tudatosodjon a tanulóban a kontrasztív nyelvszemlélet.

•

Sajátítsa el a jövőbeli élethelyzetekben is fontos nyelvi kifejezési formákat
(önéletrajz, munkavállalás...)

Előzmény
Több tantárgy együttes koncentrációja: természettudományok (tudomány, technika)
irodalom, művészetek
Tartalom
A témák globális, szintetizáló jellegű feldolgozása kerül előtérbe. Múlt,jelen, jövő
perspektíva összekapcsolódása.
Az egyén számára nagy jelentőséggel bíró problémafelvetések nyelvi megformálása.
(Szerepjáték, önéletrajz, fordítás)
Sokoldalú önkifejezési formák
1. Kultúra. Irodalom
2. Szabadidő, szórakozás
3. Tudomány és technika
4. A munka világa
Témakörök és óraszámok
•

1. Kultúra. Irodalom. Münchhausen: 10 óra

•

2. Szabadidő, szórakozás. Élmény a filmen: 10 óra

•

3. Tudomány és technika: 10 óra

•

4. A munka világa. Pályaválasztás: 12 óra

•

5. Környezetvédelem: 12 óra

•

6. Az iskola világa: 12 óra

•

7. Környezetünk: 12 óra

•

8. Ember és a társadalom: 12 óra

Megjegyzés: a kötelező órakeretet (90 óra) kiegészíti még 21 szabadon felhasználható
óra.
Anyag feldolgozására: 90 óra
Kiegészítő anyag: 5 óra
Ismétlés, rendszerezés: 7 óra
Dolgozat írására:7 óra
Interkulturális kapcsolatok: 2 óra
Témakörök
1. Kultúra. Irodalom Münchausen hihetetlen történetei
Cél
Érdeklődés felkeltése a célnyelvi irodalom iránt, Münchhausen elbeszélései kapcsán egy
adaptált történet feldolgozása.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes az olvasás szintjén irodalmi szöveget feldolgozni.

•

Ismerje meg az elő- utó- és egyidejűség kifejezésének módjait.

•

A tanuló tudja röviden megfogalmazni és indokolni véleményét, tudja
kifejezni egyetértését ill. egyet nem értését, a valószínűség ill.
valószínűtlenség fokát.

Előzmény
Párhuzamok magyar és német irodalmi főhősök között Münchhausen és Háry János (ß
irodalom)
Tartalom
Témakörök:
•

Münchhausen. Anekdoták és hazug történetek az iskolából. Hihetetlen
újsághírek

•

Nyelvtani struktúrák: melléknévragozás alany és tárgyesetben

•

(gyenge, erős, vegyes)

•

Időhatározói mellékmondatok (bevor, nachdem, während)

•

Az igék Plusquamperfekt alakja

Értékelés
Münchhausen bemutatása

Egy hihetetlen történet leírása, elmesélése
2. Szabadidő, szórakozás. Élmény a filmen
Cél
Információszerzés arról, hogyan készül a film, kik vesznek részt az elkészítésében.
A német nyelv egyik sajátosságának, a szenvedő szerkezet képzésének és
alkalmazásának elsajátítása
Követelmény
•

A tanuló ismerje meg a filmkészítés főbb mozzanatait az ott dolgozók
munkáját.

•

Legyen képes filmélményeiről beszámolni.

•

Használja helyesen a szenvedő szerkezetet.

Előzmény
Filmélmények. Célnyelvi kultúra.
Tartalom
Témakörök
•

Így készül a film. Bavaria a filmváros. Filmtrükkök

•

Nyelvi struktúrák: a szenvedő szerkezetek

•

Passiv Prasens,

•

Passiv Prateitum

Értékelés
Filmélmény (beszámoló szóban - írásban)
3. Tudomány és technika
Cél
Információszerzés a technika és a tudomány területéről.
Néhány fontos felfedezés és találmány megismerése, a technika ésszerű felhasználása az
otthonunkban.
Követelmény
•

A tanuló ismerjen meg néhány fontosabb felfedezést, találmányt, sajátítsa el a
kapcsolódó szókincset, szakkifejezéseket.

•

Tudja
megfogalmazni
munkamegosztásról.

•

Ismerjen néhány német ételspecialitást.

véleményét

a

háztartásban

lehetséges

Előzmény
Motiváljuk a tanulókat az önálló "kutatómunkára": beszámolók összeállítása –
érdeklődésüktől függően – egy-egy felfedezésről, találmányról.
A német és a magyar konyha összehasonlítása.
Tartalom
Témakörök
•

Robo a házi robot. Szerelő a lakásban.

•

Találmányok, melyek megváltoztatták a világot.

•

Ételspecialitások a német konyhából. A jövő autója.

•

Találmányok, melyeket a természet ihletett.

•

Nyelvtani struktúrák: A vonatkozási mellékmondat

•

A vonatkozó névmás

•

Beszédszándék: Óhajtás, tanácsadás, javaslat kifejezése

•

Szövegfeldolgozási technikák. (Ételrecept)

Értékelés
Szövegfeldolgozás
Fordítás (pl. ételrecept)
4. A munka világa. Pályaválasztás. Álmok, jövőkép
Cél
A pályaválasztással kapcsolatos problémák feldolgozása, önálló életvezetési stratégia
fejlesztése. Önéletrajz írás szabályainak elsajátítása, a nyelvi forma, tartalom és stílus
egységének tudatosítása.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes vágyait, jövőképét,
pályaválasztásáról beszélni, azt megindokolni.

•

Tudjon egyszerű önéletrajzot írni, s minta alapján munkavállalás ügyében
levelet írni.

terveit

elmesélni,

Előzmény
Sajátélmények a pályaválasztással kapcsolatban
Földrajzi ismeretek (ß földrajz, csillagászat)
Tartalom
Témakörök:
•

Pályaválasztás. Álmok és vágyak. Időutazás. A Mars, a vörös bolygó, mi

lenne, ha...?
•

Nyelvi struktúrák: Feltételezés kifejezése. A feltételes kötőmód

•

Melléknévragozás részes esetben.

•

Önéletrajz írása

Értékelés
Önéletrajz
Ha én ... lennék (fogalmazás, vita stb.)
5. Környezetvédelem
Cél
A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetbarát magatartás
fejlesztése.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes a környezetvédelemmel kapcsolatos véleményét
megfogalmazni.

•

Ismerjen meg néhány hőst a germán mitológiából (Siegfrid, Freya...), s
néhány érdekes, a fákkal kapcsolatos német hagyományt.

•

Megnyilatkozásaiban tudja használni a "zu + Infinitiv" szerkezetet.

Előzmény
Előismeretek (ß biológia, földrajz)
ß irodalom
mitológia
történelem
Tartalom
Témakörök:
•

Részletek egy fa életéből. A hársfa ma - és régen.

•

Levegőszennyezés. Az erdők állapota.

•

Nyelvtani struktúra: Zu + Infinitiva célhatározói mellékmondat

Értékelés
Riport készítése

6. Az iskola világa. Tanulási ötletek
Cél
Egyéni, hatékony tanulási technikák tudatosításával segítsük a tanulók önszabályozó
tanulási stratégiájának fejlődését. Erősítsük a tanuló önismeretét; fejlesszük én- képének
alakulását.
Követelmény
•

A tanuló sajátítsa el a számára legeredményesebb nyelvtanulási technikákat.

•

Legyen képes tanulási problémáiról beszélni, tudjon véleményt alkotni a
jegyekkel, az értékeléssel kapcsolatban.

Előzmény
Saját élmények a tanulási nehézségekkel kapcsolatban
Speciális nyelvtanulási módszerek.
Tartalom
Témakörök:
Problémák a házi feladattal. Tanulási gondok. Melyik tanulótípushoz tartozol? Siggi, a
rossz tanuló. Vélemények a jegyekről. A német kultúra és tudomány ismert
személyiségei
Nyelvtani struktúrák: Kötőszó (aber, sondern, trotzdem, deshalb, obwohl)
Határozatlan névmások: man, jemand, niemand, etwas, nichts
Értékelés
Te hogy tanulsz? (beszélgetés, fogalmazás)
7. Környezetünk. Az északi tenger
Cél
Németország egyik szép területének az Északi-tenger vidékének és életének
megismerése.
A környezetvédelemmel kapcsolatos tudás bővítése
Követelmény
•

A tanuló legyen képes az Északi-tenger vidékét bemutatni, annak
lehetőségeiről és gondjairól beszámolni.

•

Tudjon állást foglalni a kutatók által felvázolt jövőképpel kapcsolatban.

•

Tudjon egy verset feldolgozni, értelmezni.

Előzmény
Biológiai és földrajzi előismeretek

Tartalom
Témakörök:
•

Nyaralás az Északi-tengernél. A fókák. Két kagyló (vers).

•

Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel. Földünk jövője.

•

Nyelvtani struktúrák: Futur I.

•

Névmási határozók. Időhatározói mellékmondatok (bis, seitdem).

Értékelés
Újságcikk feldolgozása
Vita
Riport
8. Ember és a társadalom
Cél
A felnőttéválással kapcsolatos problémák, a személyközi kapcsolatok kérdéseinek
megbeszélése.
Követelmény
•

A tanuló legyen képes a témához kapcsolódó véleményét szabatosan
megfogalmazni, a különböző magatartásformákkal kapcsolatos feltételezéseit
kifejezni.

•

Alkalmazza az irodalmi szövegek feldolgozásánál
legeredményesebb szövegértési technikákat.

Előzmény
Szociális tapasztalatok (személyközi kapcsolatok)
Irodalmi élmények
Tartalom
Témakörök:
•

Olvasási levelek. Lieschen - képregény.

•

Részletek Max v. d. Grün: Friedrich und Friderike c. művéből

•

Nyelvtani struktúrák: A birtokos eset

•

Műveltetés. "Zustandpassiv". Az "es" névmás

Értékelés
A kapcsolódó tankönyvi értékelési feladatsor

a

számára

MATEMATIKAI KOMPETENCIA
5-8. évfolyam
A tanítás-tanulás szervezése a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés
felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre és a tanulói képességek
fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányul. Az alapozó és fejlesztő szakaszban
a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekedni. Fokozzuk a
felzárkóztatást.
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és
alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak
megoldására is. A kompetenciában és annak alkalmazásában a folyamatok és a
tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli
a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a
matematikai
modellek
alkalmazását
(képletek,
modellek,
struktúrák,
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a
képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában a mindennapokban. Követni és
értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket,
megérteni a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint
alkalmazni megfelelő segédeszközöket.
A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen
alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.
A matematikai kompetencia állandóan építi és használja az anyanyelvi
kommunikációt, alkalmazza a digitális technikákat, a tanulni tanulás kulcskompetenciát.
Kiemelt fejlesztési területeink: az oktatásszervezés,a változatos módszerek,a tanulni
tanulás képessége , a gazdasági ismeretek, a valóság közeli matematika.
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Bevezető
A matematikai nevelés célja az általános iskola 5-8. évfolyamán, hogy a
megfelelő nevelő, orientáló és irányító funkciók ellátásával hiteles képet nyújtson a
matematikáról, mint kész tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési
tevékenységről, szellemi magatartásról. A matematika különböző arculatainak
bemutatása és érvényre juttatása. Konstruktív legyen, képes legyen folyamatosan
megújulni. Tudja használni az általános iskola kezdő szakaszán megszerzett ismereteit,
legyen kreatív és alkotóképes. Helyi tantervünk általánosan képző, átlagos
követelményrendszerre épül.

Célok és feladatok
Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos
szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése és azok
használatának fokozatos kialakítása.
A matematika tanulása során a matematikai gondolkodás fejlesztése elsődleges
célunk. A kreativitás és az alkotóképesség a feladatmegoldásokban kerüljön mindig
előtérbe. A rendelkezésünkre álló időkeretben a tananyag tevékenység alapú
feldolgozása, és begyakoroltatása a feladat. A szövegértés nélkülözhetetlen a tanulási
folyamatban. Fejlesztésére minden alkalmat kihasználunk. A kommunikációs
képességek fejlesztése kapcsán az anyanyelv és a szaknyelvpontos, helyes használatát
és jelölésrendszerét fokozatosan alakítjuk ki.
Megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és
térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes matematikai
műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten
biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges
matematikai ismereteket és eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló
ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a
problémamegoldás örömét, és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását.
Törekedni kell a tanulók motiváltságának biztosítására, a pontos és kitartó munkára való
nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a

gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére. Az önellenőrzéssel növeljük a
tanulók önbizalmát, változatos módszerekkel, a korosztálynak megfelelő sokszínű
tevékenységgel, kis lépéseken keresztül, természetes módon hangoljuk őket a
matematika tudományának befogadására. A tanítás-tanulás folyamatának legyen
jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig.
A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos elvonatkoztatás mellett a
gyakori konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika- tanulás során a tanulók
•

összegyűjtik a mindennapi élet tapasztalatait

•

elemzik a felmerülő problémákat a matematika nyelvére lefordítva, következtetéseket vonnak le

•

ellenőrzik a probléma megoldása során végzett lépéseiket

•

az általánosítások után nyert új ismeretet beépítik a korábban tanult ismeretek
rendszerébe

•

alkalmazzák azokat más tudományokban, illetve a mindennapi életben

A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus
eszközök (zsebszámológép, számítógép, internet stb.) információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák
megoldásának egyszerűsítésében.
A matematikai nevelés adjon biztos alapot a reális középfokú tanulmányok
folytatásához.

Fejlesztési követelmények
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása, a matematikai szemlélet fejlesztése.
A tanulóknak tudniuk kell
•

fokozatosan bővülő számkörben a műveleteket hibátlanul elvégezni, a műveleti sorrendről és a zárójelekről tanultakat helyesen alkalmazni

•

bonyolultabb műveletsorok eredményét megbecsülni és esetlegesen zsebszámológép segítségével meghatározni

•

az egyszerűbb egyenleteket és egyenlőtlenségeket megoldani, a szöveges feladatokat átírni az algebra nyelvére

•

a mindennapi életben előforduló arányos, százalékos feladatokat kiszámolni

•

egyszerűbb kapcsolatokat ábrázolni a koordináta- rendszerben és leolvasni a
grafikonokról különböző összefüggéseket

•

egyszerűbb szerkesztési feladatokat elvégezni

•

háromszögek, négyszögek kerületét és területét kiszámolni

•

hasábok hálózatát elkészíteni, felszínüket és térfogatukat kiszámolni

•

több elem átlagát kiszámolni

A tanulóknak ismerniük kell
•

a párhuzamosság és merőlegesség fogalmát

•

az egybevágósági transzformációkat

•

a halmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz fogalmát, az alapvető halmazműveleteket

•

a matematika tudományának rendszerét: mi az alapfogalom, a definíció, a tétel, a bizonyítás, az eljárás, az algoritmus

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
A kommunikáció, a szövegértő-képesség fejlesztése kiemelt feladat.
Legyenek képesek szöveg alapján nyitott mondatok felírására.
Alkalmazzák a gyakorlatban a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat
fogalmakat, számítási módjukat.
Felfedezik, hogy vannak biztos és lehetetlen események, illetve olyanok, amelyeknek
bekövetkezése lehetséges.
Fokozatosan kialakítjuk a valószínűség szemléletes fogalmát.
Az elsajátított módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
Megértik a modellek alkalmazásának szerepét az elkészített ábrák, egyszerű gráfok segítségével.
Alkalmaznak néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést.
A mindennapi életből vett állítások igaz vagy hamis voltának elemzése: a sejtések és
szabályszerűségek megfogalmazásához.
Legyenek képesek az elvégzett csoportosítások, osztályozások, sorba rendezések alapján halmaz-szemléletüket fejleszteni.
Ismerjék a statisztika legalapvetőbb elemeit.
A helyes tanulási szokások fejlesztése
Végezzenek becslést a számítások, mérések előtt. Ellenőrizzék a feladatmegoldások helyességét.
Legyenek képesek a reális eredmény meghatározására.
Tudjanak megoldási tervet, egyes esetekben vázlatrajzot készíteni.
Legyenek képesek a szabatos leírásra, a lényeg kiemelésére.
Tudják életkoruknak megfelelően elvárható pontossággal használni az anyanyelvüket, a
szaknyelvet, a jelölésrendszert.
Tudják a tankönyvek, feladatgyűjtemények, füzetek, lexikonok célnak megfelelő használatát.
Lehetőség szerint ismerjék a multimédiás eszközöket.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció alkalmazása.

Értékelés
A házi feladatokat a tanulói képességekhez, a napi terhelhetőségükhöz,
tanrendjükhöz igazítjuk.
A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük, javítjuk. A pontosan és
esztétikusan vezetett füzeteket, szerkesztéseket, modelleket nyilvánosan, példaként
értékeljük. Az óránkénti szóbeli feleletekkel gyakoroltatjuk a matematikai szakszöveg
használatát is. Ezek értékelése történhet pontozással (egyéb jelekkel), ill. érdemjeggyel.
Az állandó javítás lehetőségét biztosítjuk. Egy-egy fejezet közben röpdolgozatokkal,
fejezetek után tájékozódó felmérővel ellenőrizhetjük a folyamatos készülést,
visszajelzést kapunk az új fogalmak megértéséről, azok alkalmazási szintjéről.
A fejlesztő értékelést folyamatosan alkalmazzuk a motiváltság, a helyes
önértékelés érdekében. A tankönyv és a gyakorló ehhez segítséget nyújtanak. A
diagnosztizáló és a fejlesztő értékelés során nem, vagy általában nem adunk naplóba írt
jegyet. A tanulók szóbeli és írásbeli teljesítményét az ötfokú skálán évközben
érdemjegyekkel félévenként osztályzatokkal értékeljük.
A minősítő értékelésben tanévenként legalább négy témazárót íratunk és az
érdemjegyet zöld színnel írjuk a naplóba, az így szerzett jegy meghatározó (duplán
számít ) a félévenkénti osztályzásnál. A félévi és év végi vizsgákon a tanuló egy jegyet
javíthat, ha eredményes írásbeli beszámoló vizsgadolgozatot ír. Ez a jegy piros színnel
kerül a naplóba.

A tantárgy tanításának feltételei az adott évben aktuálisan
beszerezhető kiadótól
Tankönyvek, kézikönyvek, füzetek
Hoszútávon:
Műszaki Könyvkiadótól a Czeglédy István – Czeglédy Istvánné – Hajdu Sándor szerzőktől
•

Tanári segédletek: Matematika 1-8 Mintatanterv

•

Matematika 5. 6. 7. 8. Program

•

Matematika 5. 6. 7. 8. Tankönyv (A vagy B változat)

•

Matematika 5. 6. 7. 8. Tankönyv feladatainak megoldása

•

Matematika 5. 6. 7. 8. Gyakorló

•

Témazáró felmérő feladatsorok (C, D) 5. 6. 7. 8. (Tanáripéldány)

•

Tanulói segédletek: Matematika 5, 6. 7. 8. tankönyv (A vagy B változat)

•

Matematika 5. 6. 7. 8. Gyakorló

•

Eszköztár, Matematika 3-5.

•

Témazáró felmérő feladatsorok, 5. 6. 7. 8. (A, B) otthoni gyakorlás, fejlesztés
céljából

•

Témazáró felmérő feladatsorok 5. 6. 7. 8.(C, D) kizárólag iskolai használatra

•

Füzetek (matematikához, geometriához)

•

Körző, vonalzók, szögmérő, ceruzák, színes

Más kiadótól kompetencia alapú munkafüzeteket, tankönyveket is használunk
Taneszköz-lista
a) Tanári
Mérőeszközök
Táblai vonalzók, körző, szögmérő
Sík-és térmértani modellek
Applikációs képek, írásvetítő transzparensek
Demonstrációs lyukas tábla interaktív tábla, Lénárt-gömb
b) Tanulói
grafit ceruza, piros, kék, zöld színesek
színesrúd készlet
lyukas tábla készlet
pontháló, rácsháló, milliméterpapír
olló, gyurma, színes fóliák, ragasztó
rajzlapok, írólapok
Lénárt-gömb, gömbök

MATEMATIKA – 5. ÉVFOLYAM
HEFOP 3.1.3.
Témakörök
Témakörök, fejezetek

Modulszám

Óraszám

Természetes számok / 051.

0511-0518

24

Alakzatok/ 052.

0521-0523

10

Mérések, kerület, terület, felszín/ 053.

0531-0533

12

Egész számok / 054.

0541-0545

12

Számegyenes, derékszögű koordináta-r./055.

0551-0552

6

Pozitív törtek/ 056.

0561-0568

20

Ponthalmazok / 057.

0571-0576

24

Pozitív tizedes törtek / 058.

0581-0585

18

Mérések, geometria / 059.

0591-0593

14

Ismétlés, differenciálás, ellenőrzés
Összesen

8
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051. Természetes számok, műveletek a természetes számok körében
Cél:
A megfigyelőképesség, a problémaérzékenység, a rugalmas gondolkodás
fejlesztése. A problémák önálló megoldására való törekvés. Törekvés felismert
összefüggések, egyszerű gondolatmenet kis-csoportban önálló megfogalmazására. A
szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szintre
fejlesztése. A számolási rutin kialakítása. A logikus, fegyelmezett, algoritmikus
gondolkodás, az önellenőrzés igényének és képességének alakítása. A szöveges
feladatok megoldása során a valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése.
Képességfejlesztési
Ismeretek,

Követelmények (minimális

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Nagy természetes számok
írása, olvasása (valóságból vett
példák).
Számlálás-mérés nagy szá mok
körében.
Számok írása-olvasása tízes
számrendszerben.
Helyi érték ésmértékegység
táblázatok, át- és beváltás.
Szorzás-osztás tíz
hatványaival.
Hosszúság, idő, űrtartalom és
tömeg mérése választott és
szabvány egységekkel.
Számrendszerek tízes, kettes
és egyéb alappal, számlálás,
modellek használata.
Közelítések, mérések,
kerekítés,arányossági
következtetések.
Alapműveletek a természetes
számok körében.
Összeadás-kivonás szóban és
írásban szorzás-osztás szóban
és írásban (osztás kétjegyű
osztóval) műveletek sorrendje
Tájékozódás a számegyenesen.

Számok írása-olvasása,
számegyenesen való
ábrázolása, nagyság szerinti
rendezése, kerekítése.
Írásbeli osztás kétjegyű
osztóval.
A négy alapművelet és a
műveleti sorrend alkalmazása.
Kerekített érték megadása,
adott pontosságú mérés
végzése.
Fejszámolás, becslés közelítő
számolás.
Számok sokféle alakban való
felírása a feladatok végzésekor.
Milliós számkörben számok
írása, olvasása, számegyenesen
való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos
ismerete.
A műveletek írásbeli
eljárásainak biztos ismerete és
alkalmazása.

főkuszok
(ajánlott tevékenységek)
Számlálás, számolás.
Mennyiségi következtetés,
valószínűségi következtetés.
Becslés, mérés.
Szövegesfeladatmegoldás,
problémamegoldás,
metakogníció.
Rendszerezés,
kombinativitás.
Deduktív következtetés,
induktív következtetés.
Nagy számok írásának és
olvasásának összekapcsolása
a valóságos világból vett
példákkal.
Kutató-gyűjtőmunka.
Játékos feladatok.
Modellező játékok.
Játékok számkártyákkal,
betű-számkártyákkal,
számkorongokkal.
Játékos fejtörők.
Fejszámolási játékok.
Mérések.
Szerepjátékok

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok:
A modul szervesen kell, hogy kapcsolódjék az alsó tagozatban megkezdett
tevékenységekhez, feladattípusokhoz és folytatódni kell a számkörök fokozatos
kiterjesztése során , elsősorban a következő modulok:
•

0541 Negatív számok fogalma és modelljei

•

0542 Egész számok ábrázolása számegyenesen, az egész számok abszolút értéke

•

0543 Összeadás és kivonás az egész számok körében

•

0544 Egész számok szorzása, osztása pozitív egész számmal

•

0545 A műveletek tulajdonságai az egész számok körében

•

0551 Számegyenes

•

0552 Koordináta-rendszer

•

0561 Egységtörtek

•

0562 Egységtörtek többszörösei

•

0563 Törtek összehasonlítása

•

0564 Törtek egyszerűsítése, bővítése

•

0565 Törtek összeadása és kivonása

•

0566 Törtek szorzása és osztása természetes számmal

•

0567 Törtek összefoglalása

•

0581 Tizedes törtek bevezetése

•

0582 Összeadás, kivonás tizedes törtek körében

•

0583 Tizedes törtek szorzása osztása

•

0584Tizedes törtek– közelítő számítások, mérések, becslések

Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Természetismeret (leggyakrabban előforduló mértékek), tömeg és űrtartalom
mérése

•

Térbeli tájékozódás (iránytű, térkép, földgömb)

•

Informatika

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Frontális, differenciált csoportmunka, a tanulók egyéni megfigyelése, kooperatív munkaformák
Módszertani eszköztár
Helyi érték táblázatok, Dienes-készlet, korongok, színes rúd készlet, fóliák, betű-számkártyák, játékpénzek, mérőeszközök
Értékelés módjai
Folyamatos verbális, röpdolgozatok, diagnosztizáló mérések, értékelő felmérések (témazárók)

Az esélyegyenlőség kezelése
Folyamatos ismétlés, differenciálás, egyéni képességek fejlesztése, interaktív számítógépes programok használata.
052. ALAKZATOK I. RÉSZ
Cél:
A megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag,
problémameglátó és problémamegoldó képi gondolkodás és a térszemlélet fejlesztése.
Megfelelő jártasság kialakítása a körző, vonalzó, illetve a mérőeszközök használatában.
A kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolás.
Mennyiségi következtetés.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés.
Szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás,
metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés,
induktív következtetés.
Használati tárgyak gyűjtése,
megfigyelése, osztályozása.
Testek építése gyurmából,
szívó-szálakból,
kartonpapírból,
sokszöglapokból.
Síkbeli alakzatok előállítása
sík-részek színes fóliából
készült modelljeinek
metszeteként.
Sokszögek előállítása szöges
táblán, négyzetrácson
szívószálakból,
papírhajtogatással, síksávok és
szögtartományok
fóliamodelljének közös
részeként.
Tükrös alakzatok tengelyeinek
meghajtogatása.
Mértékegységként használt
szögek előállítása
hajtogatással.
Kísérletek a Lénárt gömbön.
Dialógus, párbaj.

Alapvető alakzatok (felület,
vonal, pont) geometria
tulajdonságai.
Sokszöglapokkal határolt
testek, téglatest, kocka: lap, él,
csúcs fogalma, ezek
kiterjesztéseként az egyenes,
félegyenes, sík, félsík
fogalmak alapozása, ezeknek a
fogalmaknak és viszonyoknak
a párhuzamba állítása a gömbi
megfigyelésekkel.
Síksáv, szögtartomány a síkon
és a gömbön.
Párhuzamos és merőleges
síkok.
Párhuzamos és metsző
egyenesek.
Párhuzamos és merőleges
egyenesek rajzolása.
Szögek fajtái, mérésük:
nevezetes szögek előállítása
hajtogatással, szerkesztéssel.
Sokszögek, négyzet, téglalap.
Ismerkedés a trapézzal, a
deltoiddal és a
paralelogrammával.

Ismerjék fel az egyszerű
geometriai alakzatokat. Értsék
a szakasz és egyenes, sík,
félsík, él, csúcs, lap,
tartomány, konvex, konkáv
szavakat. Legyen fogalmuk a
sík, a félsík, az egyenes, a
félegyenes határtalanságáról.
Tudjanak merőlegest,
párhuzamost, téglalapot,
négyzetet előállítani
vonalzóval és hajtogatással is.
Ismerjék a szögek fajtáit,
tudjanak szakaszt, szöget
mérni.
Szakasz másolása, adott
távolság felmérése.
Párhuzamos, merőleges
egyenesek felismerése és
előállítása.
Háromszögek és a speciális
négyszögek ismerete.
Szögfajták ismerete. Szögmérő
használata, adott nagyságú
szög rajzolása, mérése.
Téglalap, négyzet előállítása
oldalakból.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
0531 A terület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása
méréssel, számítással.
0571Két pont, két ponthalmaz, pont és egyenes távolságának meghatározása
0572Nevezetes ponthalmazok: szakaszfelező merőleges, szögfelező egyenesek
0573Háromszögek és négyszögek szerkesztése
0574Ponthalmazok vizsgálata térben
0575Háromszögek síkon és gömbön
0576Négyszögek síkon és gömbön
Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Természetismeret (iránytű használata, égtájak). Térbeli tájékozódás (iránytű,
térkép, földgömb)

•

Technika (mérések, párhuzamos és merőleges egyenesek, testek hálója, merőleges vetületek).

•

Vizuális kultúra

•

Informatika

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Közös páros és egyéni tevékenykedtetés. Szabad és irányított játékok. Rajzok értelmezése, alkotása. Egyéni rajzkészítés. Tanulási eszközök használatának segítése. Tudatos
memorizáltatás.
Módszertani eszköztár
Sík és térmértani modellező készlet. Táblai szerkesztési eszközök. Lyukastábla. Fóliák.
Használati eszközök, mértani testek. Lénárt-féle gömb. Szívószálak.
Értékelés módja
Hibajavítás segítése. Eszközhasználat diagnosztizáló mérése. Röpdolgozat. Témazáró.
Az esélyegyenlőség kezelése
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Társak bevonása a segítségadásba.
A verbalitás segítése.

053. MÉRÉSEK, TERÜLET, FELSZÍN
Cél:
A
matematika
gyakorlati
alkalmazhatóságának
felismertetése.
A
megfigyelőképesség, a szövegértés, a kombinativitás, a problémamegoldó képesség
fejlesztése. Jártasság kialakítása a mérőeszközök használatában. Törekvés a felismert
összefüggések önálló megfogalmazására. A valóság és a matematika elemi
kapcsolatainak felismertetése.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolás.
Mennyiségi következtetés.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés.
Szövegesfeladat megoldás,
problémamegoldás, metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés, induktív
következtetés.
Hosszúságmérések az iskolában és
az iskola körül.
Kerületmérések különböző
eszközökkel, mérőszalaggal,
zsineggel.
Szabálytalan alakzatok területének
közelítő mérése kirakással, változó
egységgel.
Téglalap területének mérése
standard és nem standard
egységgel, mérőszámok közötti
összefüggések megfigyelése,
téglalapok területének
összehasonlítása, rácssokszögek
területe kiegészítő módszerrel,
téglalappá átdarabolás.
Testhálók és testek párosítása.
Téglatest felszínének mérése a
testháló lefedésével, felszín
számítása a határoló téglalapok
területének számbavételével.
Mérések végzésére alapozott
számítási feladatok.

Kerület fogalma,
sokszögek kerülete.
Terület fogalma,
sokszögek területe.
Téglalap, négyzet
területképlete.
Testek hálója.
Hálók színezése.
Téglatest felszínének
mérése, számítása.
Mértékváltások.

Legyenek képesek kiválasztani azokat
a mérőeszközöket, mértékegységeket,
melyek a kerület, a terület illetve a
felszín mérésére alkalmasak.
Legyenek képesek méréseket végezni
a kerületek és a területek körében.
Ismerjék, és képesek legyenek
közelítőleg felismerni ezek egyszerű,
standard mértékegységeit.
Tudják a szomszédos mértékegységek
közötti viszonyokat mérőeszközökről
leolvasni, és matematikai formulával
leírni.
Legyenek képesek az előbbiek alapján
kicsit távolabbi egységek viszonyára
következtetni.
Tudják sokszögek kerületét körzővonalzó segítségével kielégítő
pontossággal mérni.
Legyenek képesek alakzatok területét
kirakással megbecsülni.
Ismerjék és értsék a téglalap kerület-és
területképletét.
Ismerjék fel a kerület, terület, fel-szín
mérőeszközeit és mérték-egységeit.
Legyenek képesek kerületet és
területet mérni.
Ismerjék a kerület, a terület, a fel-,
színstandard mértékegységeit.
Legyenek képesek a téglalapok
kerületét, területét meghatározni.
Ismerjék fel és tudják megrajzolni
téglatestek hálóját, valamint
felszínüket meghatározni.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
•

0591 A testek térfogatának mérése, mértékegységei

•

0592 A téglatest térfogata

•

0593 Gyakorló feladatok

Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Természetismeret

•

Fizika

•

Kémia

•

Földrajz

•

Vizuális kultúra

•

Technika

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Rajzok értelmezése, alkotása. Egyéni rajzkészítések. Közös, páros és egyéni tevékenykedés.
Játékok. Egyéni hibajavítások. Az absztrahálás és a konkretizálás útjainak sokszoros
bejárása.
Az eszközök használatának ügyesebbé tétele. A verbalitás segítése.
Módszertani eszköztár
Lyukastábla. Élvázak. Sík-és térmértani modellező készlet. Demonstrációs síkidomok,
testhálók.
Értékelés módja
Szóbeli megerősítés, hibajavítás. Diagnosztizáló mérések. Röpdolgozat. Téglalap terület
és kerületszámítási feladatok szummatív mérése.
Az esélyegyenlőség kezelése
Társak bevonása a segítségadásban. Értékes részvétel biztosítása mindenkinek a megfelelő részfeladatok
054. EGÉSZ SZÁMOK
Cél:
A szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése. A valóság és a matematika
elemi kapcsolatainak megismertetése. A számolási rutin alakítása. Valóságtartalmú
szöveges feladatok megoldása. Törekvés a felismert összefüggések önálló
megfogalmazására, lefordítása a matematika nyelvére, megoldására. Késztetés a
többféle megoldás keresésére és az önellenőrzésre.

Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolás
Mennyiségi következtetés
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés.
Szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás, metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés, induktív
következtetés.
Játékok hőmérő modellel, adósság és
készpénz cédulákkal, számkártyákkal,
betű-szám kártyákkal,
számkorongokkal.
Fejszámolási játékok.
Játékos fejtörők.
Gyűjtés a körülvevő világunkból.
Szerepjáték.
Történetek készítése.

Negatív számok
fogalma ábrázolásuk
számegyenesen
összehasonlításuk.
Ellentett és abszolút
érték fogalma.
Műveletek egész
számokkal, összeadáskivonás eszközök
segítségével, szorzásosztás természetes
számmal.
Nyitott mondatok.

Legyenek képesek egész
számok helyét
számegyenesen megtalálni,
nagyság szerint sorba
állítani.
Értsék az ellentett és
abszolút érték szavakat.
Tudjanak műveleteket
végezni eszközök
segítségével, 30-nál nem
nagyobb abszolút értékű
számok körében.
A minimum követelmény
megegyezik az előzőkkel.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
A modul szervesen kell, hogy kapcsolódjék az alsó tagozatban megkezdett tevékenységekhez, feladattípusokhoz. A felső tagozatos modulok:
•

0511 Ismerkedés a nagy számokkal

•

0512 Számrendszerek

•

0513 Írásbeli műveletek

•

0514 Az összeadás és kivonás fogalmának mélyítése

•

0515 Természetes számok szorzása, osztása

•

0516 Az alapműveletek sorrendje a természetes számok körében

Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Természetismeret (vízállás, tengerszint alatti és feletti magasság) hőmérséklet

•

Történelem (időskála)

•

Fizika (olvadás, fagyás)

•

Testnevelés (mozgások

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Beszélgetések. Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Irányított játékok. Rajzok értelmezése és alkotása. Tudatos memorizáltatás.
Módszertani eszköztár
Demonstrációs és egyéni készpénz- és adósságcédulák, hőmérő modell, hegy-és vízrajz
térkép, számegyenes, számolóléc.
Értékelés módja
A műveletek tevékenységgel, eszközzel, rajzzal való megjeleníteni tusásának diagnosztizáló mérése. A műveletvégzés tudásának diagnosztizáló mérése (eszközhasználat megengedett).
Röpdolgozat.
Az esélyegyenlőség kezelése
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Társak bevonása a segítségadásba. Eszközhasználat idejének kitolása
055. SZÁMEGYENES, DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA-RENDSZER
Cél:
A megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag,
problémameglátó és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A matematika
gyakorlati alkalmazhatóságának felismerése.

Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolás: számegyenesen
való tájékozódás, műveletvégzés.
Mennyiségi következtetés: összetartozó
számpárok keresése, ábrázolása.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés: helymeghatározás a
környezetünkben, becsléssel, méréssel
egybekötve.
Szöveges feladatmegoldás,
problémamegoldás, metakogníció: annak
ellenőrzése próbálgatással, hogy egy pont
rendelkezik-e egy adott tulajdonsággal
vagy sem.
Rendszerezés, kombinativitás: adott
tulajdonságú ponthalmazok keresése,
közös részük, uniójuk előállítása.
Deduktív következtetés, induktív
következtetés: kísérletezés önkényesen
választott pontokkal, követtetés a teljes
megoldáshalmazra.
Mozgási memória fejlesztése, mozgássor
megismétlése visszafelé.
A dimenzió megértése.
Térképkészítési elvek megértése,
tájékozódást segítő eszközök használata.
Mozgásos játékok.
Egyéb játékok: torpedó, sakk stb.
Tájékozódás térképen, földgömbön.
Tájékozódás a Lénárt-féle gömbön.
Barkochba a jelzőszámokkal.
Számpárokkal adott képek megrajzolása.

Ismerkedés a
koordinátarendszerekkel.
Számpárokkal
megadott pontok
ábrázolása a
koordinátarendszerben, pontok
koordinátáinak
leolvasása.
A jelzőszámok
között megadott
egyszerű viszonyok
ábrázolása.
Halmazok közös
része, egyesítése.
Egyszerű – egy vagy
két jelzőszámról
szóló (egy-vagy
kétváltozós)
egyenlőtlenségek,
egyenlőségek
megoldáshalmaza
főleg kicsi egész
számok körében.

Értsék, hogy a jelzőszámok
rendezett számpárok; az
első, második jelzőszám
vagy x;y koordináta
szavakat.
Legyenek képesek
tájékozódni a derékszögű
koordináta-rendszernek az
origó közelében lévő
részében ( -10 és +10 közötti
jelszámok), ebben a
tartományban adott pontok
koordinátáit leolvasni illetve
adott számpárokat ábrázolni.
Csoportos munkában
legyenek képesek egyszerű
összefüggésekhez a
hozzátartozó ponthalmazt
megkeresni.
Tudjanak számegyenest
készíteni tetszés szerinti
léptékkel, számokat,
számintervallumokat
ábrázolni és leolvasni.
A derékszögű koordinátarendszer ismerete, pontjainak
rendezett számpárral történő
jellemzése.
Pontok ábrázolása pontok
koordinátáinak leolvasása.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
•

0511 Ismerkedés a nagy számokkal

•

0541 Negatív számok fogalma és modelljei

•

0542 Egész számok ábrázolása számegyenesen az egész számok abszolút értéke

Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Természetismeret

•

Földrajz

•

Fizika

•

Történelem

•

Informatika

•

Testnevelés

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Irányított játékok. Közös, páros és egyéni tevékenykedés. Egyéni rajzkészítés. Tudatos
memorizáltatás. Önellenőrzés segítése.
Módszertani eszköztár
Lyukastábla, koordináta-rendszer, 1 forintos érmék, sakktábla, térképek, földgömb
Értékelés módja
Szóbeli értékelés, megerősítés, hibajavítás, diagnosztizáló mérés, röpdolgozat.
Az esélyegyenlőség kezelése
Egyéni megerősítés. Társak bevonása a segítségadásba. Interaktív számítógépes játékok.
056. POZITÍV TÖRTEK
Cél:
Számkörbővítés, műveletvégzés mélyítése. A számolási rutin kialakítása. A
logikus, fegyelmezett, algoritmikus gondolkodás alkalmazása. Törekvés a felismert
összefüggés önálló megfogalmazására. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak
észrevétele.

Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

A törtekröl tanultak
feleleve-nítése:
egységtörtek.
A pozitív tört több egész
egyenrészekre osztásával
is keletkezhet.
Egyenlő nevezőjű,
egyenlő számlálójú
törtek, majd a különböző
nevezőjű törtek
összehasolítása.
Egyszerűsítés-bővítés.
Törtek ábrázolása
számegyenesen.
Műveletek pozitív
törtekkel eszközzel vagy
anélkül, összeadáskivonás, szorzás, osztás
természetes számmal

Legyenek képesek
törtszámokat elképzelni.
Tudjanak egy törtet többféle
különböző alakban felírni.
Jártasság az
egyszerűsítésben és a
bővítésben.
Tudjanak a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 15, 20, 50, 100
nevezőjű törtekkel
összeadni, kivonni.
Tudjanak számegyenesen
ábrázolni, nagyság szerint
rendezni törteket.
A minimum követelmény
megegyezik az előzőkkel.

Számlálás, számolás:
számkörbővítés, törtfogalom
megalapozása.
Mennyiségi következtetés: törtrész
számítása, műveleti tulajdonságok
megfigyelése, biztos, lehetetlen,
lehet, de nem biztos kifejezések
használata.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés:
Szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás, metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés, induktív
következtetés.
Leolvasás: tárgyakról, rajzokról.
Vágás, hajtogatás kirakás,
összemérés.
Modellek.
Játékok.
Mérések.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
A modulok szervesen kapcsolódnak az alsó tagozatban megkezdett tevékenységekhez,
feladattípusokhoz.
•

0515 Természetes számok szorzása, osztása

•

0516 Az alapműveletek sorrendje a természetes számok körében

•

0541 Negatív számok fogalma és modelljei

•

0581 Tizedes törtek bevezetése

•

0582 Tizedes törtek összeadása, kivonása

•

0583 Tizedes törtek szorzása, osztása

•

0584 Tizedes törtek- közelítő számítások, mérések, becslések

Más műveltségterületi lehetőségek
•

Természetismeret

•

Technika

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Irányított játékok. Tanulási eszközök használatának segítése. Egyéni rajzkészítés.
Módszertani eszköztár
Színes rudak, Dienes-készlet, körcikkek, pontrácsok, mérőedények, területmérés és térfogatmérés egységei.
Értékelés módja
A műveletek tevékenységgel, eszközzel, rajzzal való megjeleníteni tudásának diagnosztikus mérése.
A műveletvégzés tudásának diagnosztikus mérése (eszközhasználat megengedett).
Röpdolgozat.
Az esélyegyenlőség kezelése
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Az eszközhasználat kitolása.
057. PONTHALMAZOK
Cél:
A megfigyelések saját nyelven történő megfogalmazása, majd a matematikai
szófűzés elsajátítása, adekvát használata. Logikai képességek, kreativitás és
személyiségfejlesztés a „párhuzamos” geometriai tartalmak tanulásakor. A kézügyesség
fejlesztése, a pontos esztétikus önálló munkavégzésre törekvés.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolás: mért
értékek összehasonlítása,
minimumuk megkeresése.
Mennyiségi következtetés:
mértékegységek kapcsolata.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés: távolságok
mérése.
Szöveges feladatmegoldás,
problémamegoldás,
metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés,
induktív következtetés.
Szerepjátékok, szemléltetés:
gyerekekkel, korongokkal.
Vágás, hajtogatás, kirakások.
Modellezés, mintázatok
készítése.

Ponthalmazok távolsága.
Távolság segítségével adott
ponthalmazok megadása:
kör és gömb több feltételnek
megfelelő ponthalmazok.
Két ponttólegyenlő
távolságra levő pontok
halmaza: szakaszfelező
merőleges (síkon) és térben.
Alakzatok távolsága:
a) síkon
pont és egyenes távolsága,
pont és kör távolsága,
egyenestől adott távolságra
levő pontok halmaza, két
egyenestől egyenlő tá vol
levő ponthalmaz: szögfelező
b) térben
Háromszögek: szerkesztése

Tudják pont és egyenes
távolságát.
Ismerjék a ponttól, az
egyenestől adott távolságra levő
pontok álta alkotott halmazokat
síkon és térben.
Legyenek képesek az előbbi
síkon megoldhatókat körző,
vonalzó segítségével önállóan
elkészíteni, felezőmerőlegest
szerkeszteni.
Legyenek képesek közös
munkábanaz összetettebb
alakzatok távolságát is
megtalálni , több felté-telnek
megfelelő ponthalmazokat
előállítani, Lénárt-féle gömbön
háromszögeket, négyszögeket
rajzolni, tulajdonságaikat

Szerkesztések, eszközhasználat há rom oldalból háromszög
egyenlőtlenség, egyenlő
szárú és egyenlő oldalú.
Ismerkedés párhuzamos
oldalú négyszögekkel.
Téglalap és négyzet
rajzolása, szerkesztése.
Alakzatok és távolságok
gömbön.

megfigyelni, rögzíteni.
Ismerjék az egyenlő szárú
illetve egyenlő oldalú
háromszög kifejezéseket, tudja
ezeket oldalakból önállóan
megszerkeszteni.
A minimum követelmény
megegyezik az előzőkkel.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
0521 A geometria tárgya
0522 Távolság és távolságmérés síkon és gömbön
0551 Számegyenes
0552 Koordináta-rendszer
Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek
•

Vizuális kultúra

•

Technika

•

Testnevelés

•

Földrajz

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Tanulási eszközök használatának segítése. Tudatos memorizáltatás.
Módszertani eszköztár
Szívószálak, korongok, Babylon-készlet, sík-és térmértani modellező készlet, képsíkmodell.
A verbalitás segítése.
Értékelés módja
A tanulók egyéni megfigyelése. Az eszközhasználat diagnosztizáló mérése.
A fogalmak ismeretének ellenőrzése. Röpdolgozat. Témazáró.
Az esélyegyenlőség kezelése
Tájékozódás a tanulók egyéni testi, szellemi, adottságairól. A tanulók munkájának
egyéni megfigyelése. Társak bevonása a segítségadásba.

058. POZITÍV TIZEDESTÖRTEK
Cél:
Számkörbővítés, műveletvégzés szélesítése, a számolás-és szövegértés
kompetencia fejlesztése. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése és
alkalmazása. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának meglátása. A számolási
rutin alakítása. Az önellenőrzés igényének és képességének fejlesztése.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

(minimális teljesítmény)

A pozitív tizedestörtek
bevezetése.
Tíz hatvány nevezőjű
törtek bevonása a
helyiértéktáblázatba,
át-és beváltás,
mértékváltás.
Tizedestörtek
ábrázolása
számegyenesen.
Írásbeli műveletek a
természetes számok és
a tizedestörtek
körében: összeadáskivonás, szorzásosztás tíz
hatványaival, szorzásosztás természetes
számmal.
Közelítő számítások,
kerekítés.
Átlagszámítás.

Legyenek képesek
tizedestörteket helyiértéktáblázatba többféleképpen
is megadni, nagyság szerint
sorba állítani, tizedekkel,
századokkal számlálni,
tizedestörteket összeadni,
kivonni, természetes
számmal szorozni és
osztani (legfeljebb 4
értékes jegyet tartalmazó
számok) körében.
Tudjon adott pontossággal
mérni, szomszédos
mértékek közötti
mértékváltásokat végezni
tizedestört váltószámokkal
is.
A minimum követelmény
megegyezik az előzőkkel.

Számlálás, számolás: tizedestörtek írása,
olvasása műveletvégzés.
Mennyiségi következtetés: műveleti
tulajdonságok megfigyelése.
Arányos következtetések.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés.
Szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás, metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás: több
megoldás keresése, számok felírása
sokféle alakban.
Deduktív következtetés, induktív
következtetés: a természetes számoknál
megismert szabályok és algoritmusok a
tizedestörtekre.
Mérés.
Összekapcsolás a valóságból vett
példákkal.
Modellező játékok.
Kutató-gyűjtőmunka.
Játékos feladatok betű-szám kártyákkal,
számkorongokkal.
Fejtörő- fejszámolási feladatok
Szerepjátékok.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
•

0511 Ismerkedés a nagy számokkal

•

0512 Számrendszerek

•

0513 Írásbeli műveletek

•

0514 Az összeadás és kivonás fogalmának mélyítése

•

0515 Természetes számok szorzása, osztása

•

0516 Az alapműveletek sorrendje a természetes számok körében

•

0561 Egységtörtek

•

0562 Egységtörtek többszörösei

•

0563 Törtek összehasonlítása

•

0564 Törtek egyszerűsítése, bővítése

•

0565 Törtek összeadása, kivonása I. rész

•

0566 Törtek szorzása és osztása természetes számmal

•

0567 Törtek összefoglalása

Más műveltségterületi lehetőségek
•

Természetismeret

•

Környezeti nevelés

•

Technika

•

Rajz

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Irányított játékok. Tanulási eszközök használatának segítése.
Módszertani eszköztár
Dienes-készlet, számkártyák, betű-szám kártyák, számkorongok, demonstrációs számegyenesek, játékpénzek, mértékegység táblázatok.
Értékelés módja
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. A tizedestörtekkel való számolás diagnosztizáló és értékelő (témazáró) mérése.
Az esélyegyenlőség kezelése
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Társak bevonása a segítségadásba.
059. MÉRÉSEK, GEOMETRIAI SZÁMÍTÁSOK
Cél:
A valóság és a matematika elemi kapcsolatának kiépítése. A szaknyelv
megfelelő pontosságú, helyes alkalmazása. Szövegértés-és számolás kompetencia
alkalmazása, a matematikai szemlélet fejlesztése. A szemléletesen kialakult mértékek
alkalmazása a gyakorlatban. Az ábraolvasási- logikai-és kombinatív képesség
fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Az önellenőrzés igényének és képességének
fejlesztése.

Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

Számlálás, számolása
számfogalom mélyítése a
mérési feladatokon keresztül.
Mennyiségi következtetés:
mért, számított eredmények
változásának megfigyelése az
adatok, ill. a mérés egységének
megváltozása esetén.
Becslés, mérés, valószínűségi
következtetés.
Szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás,
metakogníció.
Rendszerezés, kombinativitás.
Deduktív következtetés,
induktív következtetés:
tapasztalati térfogatmérések
általánosítása, egyszerű
képletek alkotása.
Mérés.
Téglatestek építése
egységkockákból, és színes
rudakból.
Testek térfogatának
összehasonlítása.

Térfogat mérése,
számítása téglatest,
kocka
térfogatképlete.
Gyakorlati életből
vett példák, mérések
végzésére alapozott
feladatok.

Legyenek képesek kiválasztani azokat
a mérőeszközöket, mérték-egységeket,
melyek a térfogatmérésére alkalmasak.
Legyenek képesek térfogat és
űrtartalom méréseket végezni.
Ismerjék és legyenek képesek
felismerni a térfogat egyszerű,
standard mértékegységeit.
Tudják a szomszédos mértékegységek közötti viszonyokat
mérőeszközökről leolvasni és
matematikai formulával leírni.
Ezek alapján legyenek képesek kicsit
távolabbi egységek viszonyára
következtetni.
Legyenek képesek testek térfogatát
kirakással, átöntögetéssel
megbecsülni, térfogatokat
összehasonlítani.
Ismerjék és értsék a téglatest
térfogatképletét.
A térfogat standard
mértékegységeinek ismerete,
alkalmazásuk a gyakorlatban.
Legyenek képesek testek térfogatát
(űrtartalmát) megbecsülni, megmérni,
téglatest, kocka térfogatát
meghatározni.

Alternatív megoldások
Kapcsolódó kereszttantervi modulok
•

0532 A terület fogalmának kialakítása. A terület mértékegységeinek megismerése

•

Téglalap, négyzet területének kiszámítása

•

0533 A felszín fogalma; hálózatkészítés; téglatest felszínének kiszámítása

•

Más műveltségterületi lehetőségek

•

Technika

•

Fizika

•

Vizuális kultúra

Módszertani orientáció
Tanítási eljárások
Tanulási eszközök használatának segítése. Tudatos memorizáltatás. A verbalitás segítése.
Módszertani eszköztár
Szívószálak, Babylon-készlet, sík-és térmértani modellező készlet, képsíkmodell
Értékelés módja
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Az eszközhasználat diagnosztizáló mérése.
Téglalap terület-és téglatest térfogatszámítási feladatok megoldásának diagnosztizáló és
értékelő (témazáró) mérése.
Az esélyegyenlőség kezelése
A tanulók munkájának egyéni megfigyelése. Társak bevonása a segítségadásba.
Tájékozódás a tanulók egyéni (testi, szellemi adottságairól)

MATEMATIKA – 6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika
Összesen

Óraszám
9
67+11
8+5
28+ 11
3+6
148

Gondolkodási módszerek
Cél:
Azoknak a képességeknek az alakítása, amelyek lehetővé teszik a problémák
önálló meglátását és megoldását, az elvonatkoztatást és általánosítást, mások
magyarázatának megértését, a felismert összefüggések képi, szóbeli, írásbeli kifejezését.
Képességfejlesztési
főkuszok

Követelmények
Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott tevékenységek)
Az elsajátítás képességének fejlesztése.
Pozitív motiváció kialakítása.
Kommunikációs készség
fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Szövegértelmező és szövegalkotó képesség fejlesztése.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása.

(minimális
teljesítmény)

A matematikai tanulási módszereinek továbbfejlesztése.
Matematikatörténeti érdekességek, híres magyar matematikusok.
Könyvtárhasználat, informatikai eszközök igénybevétele.
Összehasonlításhoz, viszonyításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata.
Állítások igazságának eldöntése.
A biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalma.
Változatos tartalmú szövegek
értelmezése, a szaknyelv fokozatos elsajátítása.
Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése,
rendszerezése.
Megoldások megtervezése,

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

eredmények ellenőrzése

Számtan, algebra
Cél:
A racionális számkör és a racionális számokkal végzett műveletek biztos
ismerete. Gyakorlottság a négy alapművelet elvégzésében a teljes racionális
számkörben, tetszőleges alakban adott számokkal. Képesség a tanultak alkalmazására a
matematika egyéb témaköreiben, más tantárgyakban és a mindennapi életben. Az
összefüggések szabatos megfogalmazásának és bizonyításának igénye.
Képességfejlesztési
főkuszok

Követelmények

Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott tevékenységek)
A műveletfogalom
mélyítése, kiterjesztése.
A számolási készség
fejlesztése gyakorlati
feladatokon keresztül is.
A becslési készség
fejlesztése.
A bizonyítási igény
felkeltése.
Racionális számok többféle
alakja.
Egyenes és fordított
arányosság felismerése
gyakorlati jellegű
feladatokban és a
természettudományos
tárgyakban.
A következtetési képesség
fejlesztése.
A mérlegelv megismerése.
Az ellenőrzési igény
kialakítása.

(minimális
teljesítmény)

A racionális számok.
Ábrázolásuk számegyenesen.
A számok reciprokának fogalma.
Műveletek racionális számkörben:
szorzás, osztás törttel, tizedestörttel.
Alapműveletek negatív számokkal.
Műveletek rendszerezése a racionális
számkörben.
Műveleti tulajdonságok, a helyes
műveleti sorrend.
Becslés a törtek körében is.
Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel,
5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal).
Két szám közös osztói, közös
többszörösei.
Törtek egyszerűsítése, bővítése.
Arányossági következtetések.
Egyenes arányosság, fordított arányosság.
A százalék fogalma, alap, százalékérték,
százalékláb.
Százalékszámítás arányos következtetése.
A mérlegelv előkészítése.
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása.
A megoldás ábrázolása számegyenesen.

Tört, tizedestört,
negatív szám fogalma.
Pozitív törtek szorzása
és osztása pozitív
egésszel.
2-vel, 5-tel, 10-zel, 100zal való oszthatóság.
A mindennapi életben
felmerülő.
Egyszerű, konkrét
arányossági feladatok
megoldása
következtetéssel.
Egyszerű elsőfokú
egyenlet megoldása
szabadon választott
módszerrel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Cél:
A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer előkészítése a tudatosítás és az
elnevezések bevezetésének igénye nélkül. Az egyenes és a fordított arányosság alapos
kimunkálása úgy, hogy a tanulók ezeket az ismereteket a matematika egyéb
témaköreiben is legyenek képesek alkalmazni, illetve megfeleljenek a 7. és 8. osztályos
földrajz-, fizika- és kémiatanítás igényeinek.

Képességfejlesztési
főkuszok

Követelmények

Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott tevékenységek)
A gyakorlati életből vett
egyszerű példákban a
kapcsolatok felismerése,
lejegyzése, ábrázolása.
A függvényszemlélet
fejlesztése.

(minimális
teljesítmény)

Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű
koordináta rendszerben.
Az egyenes és fordított arányosság
grafikonja.
Példák elsőfokú függvényekre.
Példák konkrét sorozatokra,
ábrázolásuk derékszögű koordináta
rendszerben.

Biztos tájékozódás a
derékszögű
koordinátarendszerben.
Az egyenes arányosság
grafikonja.

Geometria, mérés
Cél:
A 7. és a 8. osztályos matematika, illetve technika, fizika, kémia, biológia,
földrajz sikeres tanulásához és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geometriai
látásmód, ismeretrendszer, és képességek megalapozása, alakítása. Gyakorlottság a
mennyiségek becslésében és mérésében, a mértékegységek átváltásában, az alapvető
szerkesztési eljárások alkalmazásában, a mérőeszköz, a körző és a vonalzó
használatában.
Képességfejlesztési
Követelmények
főkuszok

Ismeretek, tananyagtartalmak

(minimális teljesítmény)

(ajánlott tevékenységek)
Sík és térszemlélet
fejlesztése.
Szimmetriák felismerése a
természetben,
művészetben.
Ismert alakzatok tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.
Pont-pont hozzárendelések
fogalmának előkészítése.
Körző, vonalzó és
szögmérő használata.
Megoldási terv készítése.
A területfogalom
továbbfejlesztése.
Mérések, számítások a
bővült számkörben.
A térszemlélet fejlesztése
térbeli analógiák

Alakzatok síkban, térben.
Példák egyszerű transz-formációkra:
tapasztalat-szerzés képek, rajzok
felhasználásával, hajtogatással.
A tengelyes tükrözés.
Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok.
Háromszögek, négyszögek elemi
tulajdonságai és speciális fajtái.
Kör, körrel kapcsolatos fogalmak.
Szögmásolás, szögfelezés, nevezetes
szögek.
Háromszögek és speciális
négyszögek szerkesztése.
Külső pontból adott egyenesre
merőleges szerkesztése.
A tengelyesen szimmetrikus
háromszögek, négyszögek kerülete,
területe.

A pont, egyenes,
szakaszfogalmának helyes
használata.
Pont tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges
egyenesek előállítása,
szögmásolás, szakaszfelező
merőleges szerkesztése.
Háromszögek, négyszögek
kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és
térfogata konkrét
esetekben.
A térfogat és űrtartalom
mértékegységeinek
átváltása.

keresésével.

Testek építése, testek hálója,
felszínük, térfogatuk kiszámítás.

Valószínűsélg, statisztika
Cél:
A matematika gyakorlati alkalmazására törekvés.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények (minimális

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

teljesítmény)

A valószínűség és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
A megfigyelőképesség és
elemzőképesség fejlesztése.
A számolási készség
fejlesztése.

Valószínűségi játékok és
kísérletek.
Adatok tervszerű gyűjtése és
rendezése.
Egyszerű grafikonok
értelmezése, elemzése.
Átlagszámítás háromnál
több adat esetén.

A biztos és a lehetetlen
esemény felismerése konkrét
feladatok kapcsán.
Néhány szám számtani
közepének (átlagának)
meghatározása.

MATEMATIKA – 7. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika
Összesen

Óraszám
18
50
20
50
10
148

Gondolkodási módszerek
Cél:
A gondolkodási módszerek egyre tudatosabb alkotó alkalmazása a matematikai
fogalmak értelmezésében, a fogalmak közti kapcsolatok feltárásában, a problémák
megoldásában, a felismert összefüggések bizonyításában.
Képességfejlesztési
főkuszok

Követelmények
Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott tevékenységek)
Pozitív motiváció kialakítása.
Kommunikációs készségek fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.
Időtartam, időpont, időzónák.
Modellezés; fogalmak,
összefüggések.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Halmazok eszközjellegű
használata.
Szövegelemzés, lefordítás
a matematika nyelvére,
ellenőrzés.
A kombinatorikus gondolkodás
fejlesztése.
Tapasztalatszerzés az
összes eset rendszerezett

(minimális
teljesítmény)

Matematikatörténeti érdekességek
a tanagyaghoz kapcsolódva.
Könyvtár és elektronikus eszközök
felhasználása információk gyűjtésére, feldolgozására.
Az „és”, „vagy”, „ha…
akkor”„nem”,„van olyan”, „minden” kifejezések jelentése.
Egyszerű állítások átfogalmazása,
cáfolata konkrét példák kapcsán.
Fogalmak, állítások logikai kapcsolata.
Példák konkrét halmazok
ra: részhalmaz, kiegészítő
halmaz, unió, metszet.
Szöveges feladatok meg-oldása.
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel.
Sorbarendezés, kiválasztás
néhány elem esetén.

Gondolatok világos, érthető szóbeli
és írásbeli közlése.
Egyszerű állítások
igazságának eldöntése.
Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb négy elem
esetén.

felsorolása.

Számtan, algebra
Cél:
A számokkal, illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások
olyan szintre emelése, amely lehetővé teszi ezek eszközszerű alkalmazását a
matematika egyéb témaköreiben és a fizika, kémia, technika stb. tanulása során. Az
induktív és a matematikára jellemző deduktív gondolkodásmód, az elvonatkoztatási, az
általánosítási, illetve a konkretizálási képesség alakítása. A zsebszámológép rutinszerű
használatának elsajátítása.
Képességfejlesztési
Követelmények (minimális
főkuszok

Ismeretek, tananyagtartalmak

teljesítmény)

(ajánlott tevékenységek)
A műveletek gyakorlása a
racionális számkörben.
Zsebszámológép
használata.
A bizonyítási igény
fejlesztése.
Következtetési képesség
fejlesztése összetettebb
feladatokban.
Matematikatörténeti
érdekességek megismerése.
Mindennapi szituációk
össze-függéseinek leírása a
matematika nyelvén,
képletek értelmezése.
A mérlegelv alkalmazása.
Az ellenőrzési készség
fejlesztése.
Szövegértelmezés.

Műveletek a racionális számok
körében.
A hatványozás fogalma pozitív
egész kitevőre. A hatványozás
azonosságai konkrét példákon.
Normálalak.
Arány, aránypár, arányos osztás,
arányossági összefüggések
gyakorlati esetekben, természettudományos feladatokban.
Százalékszámítási (és egyszerű
kamatszámítási) feladatok.
Prímtényezős felbontás.
Két szám legnagyobb közös
osztója, legkisebb közös többszöröse.
Egyszerű oszthatósági szabályok
(3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6tal).
Az algebrai egész kifejezések
fogalma.
Egynemű kifejezések.
Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési
értékeinek kiszámítása.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása.

A műveleti sorrend biztos
alkalmazása.
Alapműveletek helyes
elvégzése kis abszolútértékű
egészek, törtek, tizedestörtek
körében egyszerű esetekben.
10 pozitív egész kitevőjű
hatványai, 10-nél nagyobb
számok normálalakja.
Egyenes és fordított
arányosság felismerése és
alkalmazása egyszerű konkrét
feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok.
Osztó, többszörös, két szám
közös osztóinak, néhány közös
többszörösének megkeresése.
2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal
való oszthatóság.
Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok
megoldása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Cél:
A matematikai fogalomalkotás képességének alakítása a függvénnyel
kapcsolatos
ismeret-rendszer
tudatosításával,
az
általános
összefüggések
felismertetésével, megfogalmazásával és alkalmazásával. A tanultak eszközszerű
alkalmazása a matematika egyéb témaköreiben, illetve a fizika, kémia, technika stb.
tanulása során.
Követelmények
Képességfejlesztési főkuszok
Ismeretek, tananyagtartalmak

(minimális

(ajánlott tevékenységek)
teljesítmény)
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a
derékszögű
koordinátarendszer
segítségével.
A függvényszemlélet
fejlesztése.
Számolási készség fejlesztése
a racionális számkörben.

Két halmaz elemei
közöttihozzárendelések megjelenítése
konkrét esetekben.
Egyértelmű hozzárendelések
ábrázolása a derékszögű
koordinátarendszerben.
Lineáris függvények és speciális esetei
ábrázolása táblá-zattal, táblázat nélkül.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet
grafikus megoldása.
Sorozatok vizsgálata (számtani
sorozat).

Biztos tájékozódás a
derékszögű
koordinátarendszerben
.
Lineáris függvények
ábrázolása
értéktáblázattal
egyszerű esetekben.
Egyszerű sorozatok
folytatása adott
szabály szerint.

Geometria, mérés
Cél:
A matematikai látásmód és a problémamegoldó képesség fejlesztése a korábban
felismert fogalmak, összefüggések tudatosításával, általánosításával, elvontabb szintre
emelésével, A bizonyítási igény felkeltése. Olyan képességek (térszemlélet,
finommanipulációs képesség) alapozása, amelyekre nemcsak a matematika, hanem a
szakmai tárgyak (pl. a műszaki rajz) tanulásában is szükség lesz.

Képességfejlesztési
főkuszok

Követelmények
Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott

(minimális teljesítmény)

tevékenységek)
Fejlesztés a
gyakorlati mérések,
és a
mértékegységváltáso
k helyes
elvégzésében.
Állítások
megfogalmazása, és
igaz vagy hamis
voltának eldöntése.
Megoldási terv
készítése kerület-,
területszámítási
feladatokban.
A transzformációs
szemlélet fejlesztése.
A bizonyítási igény
felkeltése.
Szerkesztési
eljárások gyakorlása.
Esztétikai nevelés.
Térszemlélet
fejlesztése.

Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati
példák kapcsán a kibővült számkörben.
Háromszögek nevezetes vonalainak
(oldalfelező, szögfelező, magasságvonal,
középvonal, súlyvonal).
Háromszögek területe.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai,
kerülete, területe.
Kör kerülete, területe.
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a
síkban.
Szögpárok.
Szabályos sokszögek.
A háromszögek belső és külső szögeinek
összege.
A négyszögek belső szögeinek összege.
Nevezetes szögek, három-szögek szerkesztése.
A háromszögek egybevágósági alapesetei.
Egyenes hasábok (henger) hálója, tulajdonságai,
felszíne, térfogata.

Szög (fok), hosszúság,
terület, térfo-gat,űrtartalom,
idő mérése a szabványos
mértékegységeinek
ismerete.
Háromszögek területének
kiszámítása.
Adott pont középpontos
tükörképének
megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszögek és konvex
négyszögek belső
szögeinek összege.
Háromszögekkel
kapcsolatos legegyszerűbb
szerkesztések.
Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasáb
valamint henger há-lójának
felismerése, jellemzése.

Valószínűség, statisztika
Cél :
A matematika látásmód fejlesztése. A mindennapi véletlen jelenségek
értelmezése.
Képességfejlesztési
Követelmények
főkuszok

Ismeretek, tananyagtartalmak
(minimális teljesítmény)

(ajánlott tevékenységek)
Valószínűségi és
statisztikai szemlélet
fejlesztése.
Statisztikai adatok
elemzése, értelmezése.

Valószínűségi kísérletek egyszerű
konkrét példák esetében a teljes
eseményrendszerben.
Gyakoriság, relatív gyakoriság
fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése, rendszerezése,
adatsokaság szemléltetése, grafikonok
készítése.

A biztos és a lehetetlen
esemény felismerése
konkrét feladatok kapcsán.
A gyakoriság fogalma.
Egyszerű grafikonok
olvasása, készítése.

MATEMATIKA – 8. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika
Összesen

Óraszám
18
50
20
50
10
148

Gondolkodási módszerek
Cél:
A matematika további tanulásához, illetve más tantárgyakban és a mindennapi
életben való eszközszerű alkalmazásához szükséges gondolkodási képességek és
beállítódás kialakítása. A gimnáziumi tagozatra járó, illetve a középiskolába készülő
tanulók a 8. évfolyam végére váljanak képessé az induktív és a deduktív
ismeretszerzésre egyaránt. A konkrét példákban megfigyelteket legyenek képesek
általánosítani, a megismert fogalmakat tudják definiálni, az összefüggéseket tételként
megfogalmazni, ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Ugyanakkor az
elvont összefüggéseket, szabályokat legyenek képesek értelmezni, bizonyítani, konkrét
példákban alkotó módon alkalmazni.

Követelmények
Képességfejlesztési főkuszok
Ismeretek, tananyagtartalmak

(minimális

(ajánlott tevékenységek)
teljesítmény)
Az igényes szóbeli és írásbeli
közlés fejlesztése.
A bizonyítási igény fejlesztése.
Ellenpéldák szerepe a cáfolásban.
Könyvtár és egyéb informatikai eszközök használata.
Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a matematika nyelvére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés
igényének fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.
A tanult ismeretek közöttiöszszefüggések felismerése, azok
értő alkalmazása.
Az ismert elemek és az ismeretlen momentumok ütköztetése.
A probléma megoldására való
készség.
Önálló eljárások keresése.
A problémához illeszthető matematikai modell választása,
alkotása

Gondolatok (problémák, feltételezések, összefüggések stb)
szóbeli és írásbeli kifejezése.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás,
cáfolás.
Matematikatörténeti érdekességek.
Nevezetes megoldatlan problémák.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a
feladat megoldása és szöveg
alapján történő ellenőrzése.
Elemek halmazokba ren-dezése, halmazok elemei-nek felsorolása konkrét példák kapcsán.
A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban, összefoglaló rendszerezésben.
Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása vál-tozatos
módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok
készítése).

Szabatos, pontos
írásbeli és szóbeli
fogalmazás.
Gondolatok világos, érthető szóbeli és írásbeli
közlése.
Szövegértelmezés
egyszerű esetekben.
A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét
halmaz esetén.
Sorbarendezés,
kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén az összes eset
felsorolása.

Számtan, algebra
Cél:
A számokkal, illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások
(beleértve a zsebszámológép használatát is) kiegészítése és begyakorlása. A tanultak
eszközszerű alkalmazásának képessége és igénye a matematika egyéb témaköreiben és a
fizika, kémia, technika stb. tanulása során, illetve a mindennapi életben. Az esetleges
hiányosságok pótlása. Az induktív és a deduktív fogalomalkotó és problémamegoldó
képesség alakítása.

Képességfejlesztési
Követelmények
főkuszok
Ismeretek, tananyagtartalmak

(minimális

(ajánlott
teljesítmény)
tevékenységek)
Zsebszámológép
használata.
A rendszerező
képesség fejlesztése.
Számítások
egyszerűsítése (például
azonosságok
felismerésével)
A helyettesítési érték
kiszámítása.
Az ellenőrzés
igényének fejlesztése.
Szövegértelmezés,
lefordítás a
matematika nyelvére.
Állítások megítélése
jelentésük és értékük
szerint

Racionális szám fogalma (véges, végtelen
tizedestörtek), példák nem racionális számra
(végtelen, nem szakaszos tizedestörtek).
A négyzetgyök fogalma.
A természetes, egész és racionális számok
halmazának kapcsolata.
(Valós számok).
Műveletek racionális szám-körben.
Eredmények becslése.
Műveleti azonosságok rendszerező áttekintése.
Algebrai egész kifejezések, képletek
átalakításai. Szorzattá alakítás kiemeléssel
egyszerű esetekben
Algebrai egész kifejezések szorzása, osztása
egyszerű esetekben.
Elsőfokú vagy elsőfokúra visszavezethető
egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek
megoldása.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.

Alapműveletek
helyes sorrendű
elvégzése egyszerű
esetekben a
racionális
számkörben.
Egyszerű algebrai
egész kifejezések
(képletek)
átalakítása,
helyettesítési
értékek kiszámítása.
Elsőfokú egyenletek
megoldása.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
következtetéssel,
egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Cél:
Az induktív és a deduktív fogalomalkotás képességének alakítása a fogalmak
közti kapcsolatok tudatosításával, az általános összefüggések felismertetésével,
megfogalmazásával és alkalmazásával. A tanultak eszközszerű alkalmazása a
matematika egyéb témaköreiben és a fizika, kémia, technika stb. tanulása során, illetve
tapasztalati függvények esetében a mindennapi életben. A problémaérzékenység,
ötletgazdagság fejlesztése különböző megoldások keresésével.

Képességfejlesztési

Követelmények

főkuszok

Ismeretek, tananyagtartalmak

(minimális

(ajánlott tevékenységek)
A függvényszemlélet
fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
függvények esetén.
Grafikus megoldási
módszerek alkalmazása
(lehetőség szerint
számítógéppel is).
Megismerés.
Tapasztalatszerzés.
Modellezés

teljesítmény)
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű
koordinátarendszerben.
(Lineáris, másodfokú, abszolútérték,
fordított arányosság függvények)
Függvények egyszerű tulaj-donságai
(tengelymetszetek, növekedés, csökkenés
stb.)
Adott feltételnek eleget tevő pontok a
koordinátarendszerben.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet grafikus
megoldása.
Sorozatok vizsgálata (mértani sorozat).

xax+b függvény
és ábrázolása
konkrét racionális
együtthatók esetén.

Geometria, mérés
Cél:
A matematikai látásmód, a képi fogalomalkotó és problémamegoldó képesség
fejlesztése a bővülő tartalomnak és a magasabb absztrakciós szintű tevékenységnek
megfelelően. A bizonyítási igény felkeltése, a matematikai ismeretszerzéssel
kapcsolatos szemlélet megváltozása. Gyakorlottság a körző és a vonalzó, az
ismerthordozók használatában
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek,

Követelmények

(ajánlott tevékenységek)

tananyagtartalmak

(minimális teljesítmény)

A halmazszemlélet fejlesztése.
A térszemlélet fejlesztése.
Zsebszámológép használata.
A geometria módszereinek
alkalmazása más tantárgyak és a
mindennapi élet problémáinak
megoldása során.
A transzformációs szemlélet
fejlesztése.
A bizonyítási igény fejlesztése.
Számolási készség fejlesztése.
Ismerethordozók használata.
A tanulás manipulatív eszközeinek
célszerű használata.
A követő, alkotó képzelet
fejlesztése.
Motoros/auditív emlékezés.
Képi emlékezés.

Háromszögek, négyszögek,
szabályos sokszögek
összefoglaló áttekintése.
A tanult testek áttekintése,
ismerkedés a gúlával,
forgáskúppal, gömbbel.
A vektor fogalma, két vektor
összege és különbsége.
Eltolás a síkban.
Középpontos nagyítás és
kicsinyítés konkrét
arányokkal.
A tanult transzformációk
áttekintése.
Pitagorasz tétele.
Számításos feladatok a
geometria különböző
területeiről.

Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasábok
felszíne és térfogata.
Adott pont eltolása adott
vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás
felismerése a valóság
tárgyain és alkalmazása
más tárgyakban.
A Pitagorasz tétel ismerete
(bizonyítás nélkül)
Egyszerű számítási
feladatok megoldása.

Valószínűség, statisztika
Cél:
Az elmúlt években szerzett tapasztalatok rendszerezése, tudatos szintre emelése.
A matematikai látásmód fejlesztése. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának
felismertetése.
Képességfejlesztési főkuszok

Ismeretek, tananyagtartalmak

(ajánlott tevékenységek)
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Adatsokaságban való eligazodás
képességének fejlesztése.
Ismeretek rendszerezése.
Ismerethordozók használata.
Ismeretek alkalmazása.
Problémakezelés és -megoldás.

Követelmények
(minimális teljesítmény)

Valószínűségi kísérletek a teljes
eseményrendszerben.
A valószínűség előzetes
becslése, szemléletes fogalma.
Adathalmazok elemzése
(módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok és diagramok
készítése, elemzése.

Relatív gyakoriság.
Leggyakoribb és középső
adat meghatározása
kisszámú konkrét
adathalmazban.
Grafikonok készítése,
olvasása egyszerű
esetekben.

EMBER ÉS TÁRSADALOM
Célok és feladatok
Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben
való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az
ember világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret és
a jelenismeret (társadalomismeret).
A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása,
amely közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét
biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára. A magyar történelem a nemzeti
identitást, az európai és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja,
erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése alapozza meg a történelmi
tudat kialakulását.
Az általános iskolai történelemtanításnak a múltat megjelenítő történetek
tanításán kell alapulnia. Mivel a 10-12 éveseket általában a konkrétumokhoz kötődő
gondolkodás jellemzi, az 5-6. évfolyamos tanulók a történelmi valóságot bemutató
tényeket, fogalmakat, összefüggéseket akkor érthetik meg, ha az eseményekből és
jelenségekből – a történetekből – indulnak ki. A képszerűen megjelenített események,
megidézett személyek lehetnek az elemzés tárgyai, és az így levont következtetések,
általánosítások segítségével épülhet ki a tanulók történelmi ismereteinek rendszere. A
7 -8. évfolyamok történelemtanítása a múltat összetettebben, az általánosítás magasabb
szintjén dolgozza fel, de ezeken az évfolyamokon is fontos szerepe van a jellemző
életképek bemutatásának.
Az állampolgári ismeretek alapot adnak a demokratikus közéletben való tudatos
részvételhez, s a készségek kialakításán keresztül erősítik a demokrácia értékeinek
(humanizmus, tolerancia, szolidaritás) a tiszteletét.
A társadalomismeret segíti a tanulókat abban, hogy tájékozódni tudjanak korunk
társadalmi, politikai és gazdasági jelenségei között. Ez mindenekelőtt a társas
kapcsolatokban szükséges szabályok és készségek kialakítását, a nyitottság, az egymás
gondjai, örömei iránti érzékenység erősítését jelenti.
Az emberismeret, az etika az önismeret elmélyítéséhez, az erkölcsi érzék
kiműveléséhez, a megértés, a meggyőzés képességeinek fejlesztéséhez ad segítséget.
A hon- és népismeret tanításának célja a hagyományos paraszti kultúra és
értékrend megismertetése, a lakóhely történelmi múltjának segítségével a magyar
történelmi ismeretek elmélyítése, a múlt megmaradt emlékeinek megismerése és
ápolása. A szűkebb szülőföld hagyományainak ismeretén keresztül olyan identitástudat
kialakítása, amely nemzeti örökségünk megbecsüléséhez, szeretetéhez és tiszteletéhez
vezet.

A műveltségterület tantárgyi rendszere
Az ember és társadalom műveltségterület gerincét a történelem tantárgy adja. A
történelemtanítás azonban csak akkor eredményes, ha jelentős kapcsolódási pontokat
nyújt a jelenismeret és az önismeret felé is. Tantervünkben önálló tantárgyként jelenik
meg a hon- és népismeret, valamint a társadalomismeret, emberismeret és etika. Az
ember és társadalom műveltségi terület jelen tanterve a közoktatás alapozó és fejlesztő
szakaszára (5-8. évfolyam) készült, de tényként kezeljük azt, hogy a bevezető és kezdő
szakasz (1-4. évfolyam) olvasás és irodalom tantárgyának keretében a tanulók olyan
olvasmányokkal ismerkednek meg, amelyekre műveltségterületünk építhet (pl.
történetek múltunkból, jeles ünnepeink stb.).

A tanulók értékelése
A számonkérés formái:
•

Önálló szóbeli felelet.

•

Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése.

•

Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása.

A tanulók értékelésekor fontos szempontok:
•

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.

•

Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető,
logikus gondolatmenetre való törekvés.

•

Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?

•

Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.

•

Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) megoldása.

•

Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése.

•

Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a
tantervi célkitűzésnek megfelelően a múltat eseményeken, történeteken keresztül
mutatja be. A könyv tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A
kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és
jellemző vonásaival ismertessenek meg. Az olvasmányok mellett a tankönyv közöljön
eredeti, és a korosztály számára feldolgozható forrásokat. Az olvasmányok és források
megértését kérdések, feladatok segítsék.
A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a
tanórai munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív

szerepet töltsenek be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó
irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is
vonatkozzanak kérdések, feladatok. A tankönyvi térképek funkciója más, mint a
történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges dolgot hangsúlyozzanak. Kerüljük a
zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, ábrákat tartalmazó tankönyveket! A képekről,
ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget
nyújtanak.
A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek
és a leckék legyenek arányosak – már a könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak
sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl.
törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle
kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a
tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. A nagy
fejezeteket is zárják összefoglalások.
A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne
tartalmazzon fölöslegesen sok fogalmat és adatot (nevek, évszámok, topográfia),
ugyanakkor biztosítson minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a
képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés
tankönyvön belüli (ebben fontos szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár
és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit.
A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából
fontos, hogy a tankönyvhöz megfelelő munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott
oktató-nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek
kötetei azonos didaktikai felépítésűek.
Honismerethez, társadalomismerethez, emberismerethez nem megfelelőek az
egyszerűen ismeretátadó tankönyvek. A könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal,
feladatokkal ösztönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat.

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
5-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

évi

6.
heti

évi

7.
heti

évi

8.
heti évi

Összesen

Történelem és
államolgári
ismeretek

2

74

2

74

2

74

2

296

74

Bevezető
A történelem és az állampolgári ismeretek kerettanterv jellemzői:
•

A világ- és magyar történelmet szinkronban tárgyaljuk

•

A politikatörténet mellett bemutatjuk a gazdaság, a kultúra, a tudomány és
életmód- történeti folyamatokat

•

A kerettanterv figyelembe veszi a korosztályi sajátosságokat: történeteken keresztül mutatjuk be a múltat.

A történelem eredményes tanulásához elengedhetetlen az 1-4. osztályban
elsajátított biztos olvasástudás. Ezzel párhuzamosan az alsó tagozatban a gyerekek
megismerkedtek a magyar történelem nevezetes eseményeivel és híres történelmi
személyiségeivel. A történelmi olvasmányok feldolgozása során némi topográfiai
készséget szereztek, valamint a tér és idő fogalmának elemi ismeretét elsajátították.

Célok és feladatok
Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben
való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az
ember világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret és
a jelenismeret (társadalomismeret).
A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása,
amely közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét
biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára. A magyar történelem a nemzeti
identitást, az európai és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja,
erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése alapozza meg a történelmi
tudat kialakulását.
Az általános iskolai történelemtanításnak a múltat megjelenítő történetek
tanításán kell alapulnia. Mivel a 10-12 éveseket általában a konkrétumokhoz kötődő
gondolkodás jellemzi, az 5-6. évfolyamos tanulók a történelmi valóságot bemutató
tényeket, fogalmakat, összefüggéseket akkor érthetik meg, ha az eseményekből és
jelenségekből – a történetekből – indulnak ki. A képszerűen megjelenített események,

megidézett személyek lehetnek az elemzés tárgyai, és az így levont következtetések,
általánosítások segítségével épülhet ki a tanulók történelmi ismereteinek rendszere. A
7 -8. évfolyamok történelemtanítása a múltat összetettebben, az általánosítás magasabb
szintjén dolgozza fel, de ezeken az évfolyamokon is fontos szerepe van a jellemző
életképek bemutatásának.

Fejlesztési feladatok
•

Ismeretszerzés, tanulás

A tanulókban ki kell alakítani azokat az ismeretszerzési és feldolgozási képességeket,
amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy elsősorban a tömegkommunikációs eszközökből hasznos ismereteket szerezzenek.
•

Kritikai gondolkodás

A forrásgyűjteményekben, tankönyvekben lévő képek, ábrák térképek, diagrammok,
statisztikai adatok elemzéséből nyerjenek fontos történelmi ismereteket.
Tudják ezeket az ismereteket önállóan és kritikusan használni, értelmezni.
A tanítás-tanulás folyamatában sajátítsák el a legfontosabb kézikönyvek,lexikonok, atlaszok használatát, az információkat tanulják meg kritikusan szemlélni, különbséget tudjanak tenni a valóság és áltudományos hatásvadász feldolgozás között.
•

Kommunikáció

Konkrét történetekhez kapcsolódva ismerjék fel a tanulók a folyamatosság és az abban
bekövetkező változások szerepét. Így eljuthat oda, hogy megérti milyen jelentős szerepe
van az egymásra épülő szellemi és tárgyi értékek megőrzésének a szűkebb és tágabb közösség életében. Kialakul identitás tudata. E képesség lehetőséget ad arra, hogy véleményt tudjon kialakítani híres történelmi személyekről, helyzetekről, eseményekről, intézményekről. Ezáltal fejlődik egyéni vitakultúrája, és meg tudja indokolni véleményét.
•

Tájékozódás térben-időben

A történelmi események térben és időben játszódnak. A tanulóknak el kell sajátítaniuk
az idő tagolódásának módszerét. A térben való tájékozódás topográfiai ismeretek nélkül
elképzelhetetlen A történelmi térképek a földrajziaktól is elvontabbak, nehezebben érthetők. A fali- és a vaktérképek, a kézi térképek folyamatos használata lehetőséget ad a
topográfiai ismeretek biztos megszerzéséhez. Értsék meg, hogy a földrajzi környezet
hogyan hat egy-egy ország, térség fejlődésére.
•

A tartalom kulcselemei

A tanulók további ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról. Megismerjenek néhány mondát a magyar történelemből. Különbözőképpen értelmezzenek egyes történeteket a múltból aszerint, hogy melyik szereplő nézőpontját fogadják el.
•

Reflexiót irányító kérdések

Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek e következő kérdésekre:
Mi az ember?, Miben különbözik az állattól?, Honnan erednek az emberek közötti különbségek?, Miért vannak gazdagok és szegények?

Az értékelési rendszer
Érdemjegyek

Havonta

Heti 2 óra

2

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

6-8

2-3

6-8

2

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, (röp)dolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő – kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/ témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy- egy
téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel

Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi
érdemjegye alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem
hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a
bizonyítványba beírt osztályzatával)
Javítókulcs az írásbeli munkákhoz:
0-30%

1

31-50 %

2

51- 70 %

3

71-90 %

4

91 – 100%

5

Osztályzat a tanév végén a továbbhaladás feltételeinek figyelembevételével.

Tankönyvek, kézikönyvek
Tanulói:
TÖRTÉNELEM 5. – Az őskor és az ókor története (Mozaik Kiadó)
TÖRTÉNELEM 5. Munkafüzet (Mozaik Kiadó)
TÖRTÉNELEM 6. – A középkor története (Mozaik Kiadó)
TÖRTÉNELEM 6. Munkafüzet (Mozaik Kiadó)
TÖRTÉNELEM 7. – Az újkor története (Mozaik Kiadó)
TÖRTÉNELEM 7. Munkafüzet (Mozaik Kiadó)
Történelem 8. – A huszadik század története (Mozaik Kiadó)
Történelem 8. Munkafüzet (Mozaik Kiadó)

Képes történelmi atlasz (Catrográfiai Kft. Budapest)
Tanári segédkönyvek:
Történelmi enciklopédia

Novum Kiadó Budapest 2003.

A történelem csodái

Alföldi Nyomda Debrecen 2002.

Képes világtörténelem

AquilaKönyvkiadó 1998.

A magyarság története

AquilaKönyvkiadó 1998.

Larousse : Új képes történelem

Officina Nova Budapest 13 kötet

Pannon krónika

Dunakanyar Könyvkiadó Budapest 1994.

Atlasz – Világtörténelem

Akadémiai Kiadó Budapest 1992.

Királyok könyve

Akadémiai Kiadó Budapest 1992.

TÖRTÉNELEM – 5-6. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az 5-6. évfolyamon az ember kialakulásával, az ókor, a középkor és a kora újkor
egyetemes és magyar történelmével foglakozunk. A gyerekek 5. évfolyamon először
tanulnak történelmet módszeresen, némileg már a történettudomány rendszeréhez
igazodva. Ezért fontos, hogy elsajátítsák az időben és térben való tájékozódás alapjait.
Gyakorolják a különböző időtávlatok áttekintését, az események, személyek és a tárgyi
kultúra korjellemző darabjainak (pl. épületek, szobrok, fegyverek, használati eszközök)
időbeni elhelyezését. A görög és római történelemben a tanulók fedezzék föl az időbeni
párhuzamokat. Tanulják meg a történelmi térképek használatát, összevetését a földrajzi
térképekkel. Szokják meg, hogy a történelmi ismeretszerzés mindig forrásokból indul
ki, s tudjanak a különféle forrástípusokról.
A tartalmat tekintve a történelem teljes és rendszerezett rekonstruálása helyett a
legfontosabb kultúrák néhány jellegzetességének és kulcsfontosságú eseményeinek a
bemutatása a cél. A színes történeteket, a nagy egyéniségeket, a korabeli emberek
életmódját helyezzük előtérbe. Az 5-6. évfolyam tananyaga az ún. hagyományos
társadalmak időszaka, amikor meghatározó a mezőgazdaság. A tanulók lássák a
különböző gazdasági ágazatok (földművelés, állattenyésztés, kézműipar, kereskedelem)
jellemzőit, fejlődését. Az ókorban és a középkorban is érdekes végigkísérni a városok
változó szerepét, politikai és kulturális hatásaikat. A termelési és a haditechnikában
bekövetkező fejlődés bemutatása szintén kiemelt feladat.
A tanulók 5-6. évfolyamon a mai nemzetállamoktól eltérő hatalmi
képződményekkel találkoznak. Fontos, hogy lássák ezek sajátosságait, átalakulásuk
menetét. Az anyag jó lehetőségeket kínál a társadalmi szerkezet és a hatalmi
berendezkedés közötti kapcsolat bemutatására – az ókor, a középkor és a kora újkor
közötti különbségek is részben e kapcsolat mentén mutathatók be.
Nagy jelentősséggel bír e régi korszakok és kultúrák máig nyúló hatásainak
felfedezése. Ez különösen a vallások (s elsősorban a zsidó vallás, a kereszténység és az
iszlám) és a kultúra (szokások, hagyományok, öltözködés) területén történhet meg. (A
nagy ókori kultúrák bemutatása csak így lehet érdekes.)
A világvallások hasonlóságait és különbségeit, társadalmi, politikai és kulturális
hatásait nem elméleti szinten, hanem konkrétumokon keresztül mutassuk be.
Az 5-6. évfolyamon a tananyag mindinkább Európa-centrikussá válik, de néhány
villanásra mód van más kultúrák megismerésére is. A 6. évfolyamon a magyar
történelemnek kell hangsúlyosabbnak lenni, de a magyar és az egyetemes történelem
szinkrón szemléletének gyakoroltatása ezen időszak történelemtanításának is kiemelt
célja. A magyar történelemnél árnyaltabb korszakolást alkalmazunk (pl. Árpádok kora,
Anjou-kor), több eseményt tanítunk, de a hangsúly itt is a gazdálkodás, az életmód és a
nagy egyéniségek bemutatására kerül.

TÖRTÉNELEM – 5. ÉVFOLYAM
Kiemelt tevékenységek
•

Ismeretszerzés, tanulás

Ismeretszerzés az őskorra és az ókorra vonatkozó képek, régészeti leletek,
filmek, elbeszélések alapján. Szóbeli beszámoló vagy rövid szöveges vázlat készítése
ezek tartalmáról. Egyszerű, néhány mondatos – elsősorban elbeszélő jellegű – korabeli
forrás értelmezése, következtetések levonása a forrásból. Ismeretszerzés korabeli
mondákból: pl. a trójai háború, vérszerződés.
Néhány megállapítás megfogalmazása korabeli használati tárgyak és épületek
maradványainak és azok rekonstrukcióinak alapján a különböző társadalmi csoportokba
tartozó emberek életmódjáról.
Következtetések földrajzi és történelmi térképekről, példák felsorolása arról,
hogyan hatott a természeti környezet az emberiség fejlődésére. Az ókori Athén és Róma
főbb épületeinek és építményeinek bemutatása várostérképek segítségével.
Különböző események időrendjének leolvasása az időszalagról. Becslések és
számítások elvégzése időszalag felhasználásával.
•

Kritikai gondolkodás

A mondák mesei és valóságos tartalmának megkülönböztetése, elsősorban tanári
segítséggel: a mondák valóságtartalma és a mesés elemek közötti különbségek
felsorolása.
Jellegzetes és híres történelmi szituációk elképzelése, a főszereplők
cselekedeteinek indoklása és értékelése (pl. Leónidasz hőstette, egy mondabeli római
hős cselekedetei, Spartacus tette). Történelmi személyiségek (pl. Periklész, Nagy
Sándor, Hannibál, Augustus, Árpád fejedelem) jellemzése. Annak felismerése, hogy a
jelentős történelmi személyek és csoportok cselekedeteinek milyen következményei
vannak – s ezekről önálló, érvekkel és ellenérvekkel alátámasztott vélemény
megfogalmazása.
•

Kommunikáció

Válaszadás egy-egy témával kapcsolatos kérdésre. Egy-egy téma önálló
kifejtése. Egy eseménnyel kapcsolatos vitában érvek és ellenérvek felsorakoztatása (pl.
a perzsák elleni harc, a római császárság kialakulása).
Ismert történelmi szituációk dramatizálása (pl. vita egy népgyűlésen).
Egyszerű rajzok elkészítése történelmi témákról (pl. görög oszlopfők, római
kupola és boltív, görög csatahajó), történelmi térképvázlatok készítése (pl. a marathóni
csatáról, a Római Birodalom főbb provinciáinak helyéről, illetve a magyarok
vándorlásáról).

•

Térben-időben való tájékozódás

Rövid beszámoló az időszámítás alapkérdéseiről. Gyűjtőmunka – tanári
segítséggel – arról, hogy az egyes kultúrákban hogyan állapították meg az időszámítás
kezdő évét, hogyan határozták meg az év hosszát. Számítások a történelmi időszámítás
legfontosabb egységeivel (év, évtized, emberöltő, évszázad évezred). Az évszázad és az
évezred kezdő éve.
Számítások ismert évszámok segítségével és az ismert adatok elhelyezése
időszalagon. Lényeges eseménysorok megközelítő szinkróniájának felismerése
időszalag segítségével (pl. Görögország fénykora, a római történelem kezdetei).
A földrajzi és a történelmi térképek összehasonlítása (hasonlóságok,
különbözőségek, használhatóság). Tájékozódás különböző léptékű térképeken (pl. az
ősember nyomai világtérképen, az ókori Kelet birodalmai Eurázsia térképén,
Görögország és a Római Birodalom megmutatása Európa térképén). Tájékozódás
kisebb területet ábrázoló térképeken: például görög poliszok megmutatása, a perzsa
támadások nyomon követése, tájékozódás Pannónia térképén. A fontosabb történelmi
helynevek megmutatása mai földrajzi térképen (például néhány pannóniai és mai
magyar város azonosítása. Fontos topográfiai adatok (pl. Athén és Róma) elhelyezése
körvonalas térképen (vaktérképen) 5. évfolyam tanterve

Témakörök – tartalom
Az őskor történeté- A történelem forrásai. Az időmérés és az időszámítás. Az ember születéből
se. Az ember elődeinek mindennapjai. A gyűjtögető, halászó, vadászó
ember. A földművelő és az állattenyésztő ember Az első mesterségek és
a csere kialakulása. Természeti népek napjainkban. Varázslat és művészet.
Fogalom:
őskor, ősember, régészet, restaurátor, néprajz, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, bronz, kerámia, csere, természetimádat, mágia (varázslat), barlangrajz.
Évszám:
nagyon régen, régen.
Az ókori Kelet tör- Történetek Mezopotámiából. Egyiptom, “a Nílus ajándéka”. A rejtélyes
ténetéből
piramisok. Az írás kialakulása. A Közel-Kelet népei. Az Ószövetség népe. India, Kína. Mítoszok és mondák az ókori Keletről.
Fogalom:
ókor, öntözéses földművelés, fáraó, múmia, piramis, építészet, szobrászat, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, állam, törvény, ékírás,
Biblia, Ószövetség, egyistenhit.
Név:
Gilgames, Kheopsz, Tutanhamon, Dareiosz, Ádám, Éva, Noé, Mózes,
Ábrahám, Jákob, Saul, Dávid , Salamon, Buddha, Asóka, Csin.

Helynév:
Egyiptom, Nílus, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Fönícia, Asszíria, Perzsa Birodalom, Kánaán, Jeruzsálem, India, Indus, Kína, Jangce.
Évszám:
Kr. e. 3000
Az ókori görögök
életéből

A görög táj. Történetek a görög mondavilágból. Görög istenek és az
olimpiai játékok. Hajó és kereskedelem. Görög városállamok: Athén és
Spárta. Hősök és csaták. Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés.
Mesterek és művészek. Történetek Nagy Sándorról. A család és a gyermek az ókori Hellászban. Az ókori világ csodái.
Fogalom:
Arisztokrácia, városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, Íliász, Odüsszeia, színház.
Név:
Zeusz, Poszeidon, Hádész, Pallasz Athéné, Héra, Aphrodité, Hermész,
Apollón, Szolón, Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Leonidasz, Themisztoklész, Periklész, Nagy Sándor.
Helynév:
Olümposz, Olümpia, Kréta, Trója, Mükéné, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Alexandria.
Évszám:
Kr. e. 776, Kr. e. 490, Kr. e. 480.

Az ókori Róma év- Mondák Róma alapításáról. A köztársaság születése. Hadvezérek és csaszázadai
ták: a pun háborúk történetéből. Szabadok és rabszolgák A császárság
születése. Történetek Augustusról. A Római Birodalom. Hétköznapok és
ünnepek Rómában. A rómaiak Magyarország területén. A népvándorlás
viharában. A kereszténység születése. Történetek Jézus életéről. A kereszténység fő tanításai.
Fogalom:
királyság, köztársaság, etruszk, patrícius, plebejus, rabszolga, gladiátor,
consul, néptribunus, császár, provincia, limes, amfiteátrum, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, megváltó, próféta, apostol, vallás,
egyház, püspök.
Név:
Romulus, Remus, Hannibál, Spartacus, Julius Caesar, Augustus, Maecenas, Trajanus, Marcus Aurelius, Jupiter, Jézus, Mária, József, Júdás,
Szent Pál, Nagy Konstantin.
Helynév:
Itália, Róma, Karthágó, Záma, Római Birodalom, Ostia, Pannónia,
Aquincum (és egy lakóhelyhez közeli római kori település), Betlehem,
Názáret.
Évszám:
Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 202, Kr. e. 44, Kr. u. 313, 476.

A magyar történelem kezdetei

A Kárpát-medence a honfoglalás előtt. A magyar nép eredete: mondák
és valóság. Az őshazák és a magyarok vándorlása. Társadalom és hitvilág. A honfoglalás.
Fogalom:
Avar, langobárd, besenyő, finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás.
Név:
Hunor, Magyar, Emese, Álmos, Árpád, Levedi, Kurszán, Nyék, Megyer,
Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi.
Helynév:
Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence.
Évszám:
895

A továbbhaladás feltételei
•

Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között.

•

Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között.

•

Ismerje az időszámítás alapelemeit.

•

Ismerje, hogy az egyes eseményekhez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók.

•

Tudja elmondani a tanult történeteket és tudja azok helyszínét különböző térképeken megmutatni. Tudjon értelmezni egyszerű elbeszélő forrásokat.

TÖRTÉNELEM – 6. ÉVFOLYAM
Kiemelt tevékenységek
•

Ismeretszerzés, tanulás

Egyéni és csoportos ismeretszerzés a korról szóló szépirodalmi és
ismeretterjesztő szövegekből. Korabeli forrásrészletek (pl. céhszabályzat, Szent István
és Szent László törvényei, városi kiváltságlevél stb.) értő olvasása és feldolgozása.
Azonos eseményről vagy személyről szóló különböző források összehasonlítása.
Ismeretszerzés korabeli mondákból és legendákból (pl. Búvár Kund tette, történetek
Szent Lászlóról). A mondák valóságmagjának megkeresése. Olvasókönyvek, lexikonok
(tankönyvi kislexikon, egyéb lexikonok) használata, felhasználásukkal kiselőadás vagy
írásbeli beszámoló készítése. Ismeretszerzés és az események rövid szóbeli
reprodukálása elbeszélő források alapján (pl. Rogerius: tatárjárás, Brodarics: mohácsi
csata, Kolumbusz naplója stb.).
Képi és audiovizuális eszközök felhasználása az ismeretszerzés folyamatában
(pl. középkori vár, város, hajó felépítésének elemzése rajzok és képek alapján,
következtetések levonása középkorról szóló játék- és oktatófilmekből). Korabeli leletek,
valamint azokról készült rekonstrukciós rajzok és makettek összehasonlító elemzése.
Információk gyűjtése adott témában könyvtári munka segítségével, például a
középkori emberek hétköznapjairól, a várháborúkról, kiemelkedő személyiségek (pl. II.
Rákóczi Ferenc) életéről és tevékenységéről.
•

Kritikai gondolkodás

Kritikus történelmi helyzetek elemzése a szemben álló szereplők álláspontjának
figyelembevételével (pl. Szent István és Koppány konfliktusa).
Egyházak és vallások hasonlóságainak és különbségeinek számbavétele (pl.
keresztény és iszlám vallás, katolikus és protestáns egyházak).
Neves személyiségek jellemzése és cselekedeteik mozgatórugóinak feltárása
forrás alapján tankönyvi és tanári segédlettel (pl. Luther Márton, ifj. Zrínyi Miklós, II.
Rákóczi Ferenc). Kiemelkedő történelmi személyek, hősök tetteinek, tetteik
jelentőségének értékelése (pl. Szent István, Szondi György, Bethlen Gábor).
Önálló vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, például az
államalapítás jelentőségéről, a Dózsa-féle parasztfelkelésről, arról, hogyan változatta
meg az emberek életét a török hódítás.
•

Kommunikáció

Önálló szóbeli beszámoló előadása egy-egy lényeges történelmi eseményről,
annak előzményeiről és következményeiről. Fogalmazás készítése fontos történelmi
eseményről. Vita egy-egy lényeges esemény jelentőségéről (pl. államalapítás, honvédő
harcok).
Jellemző történelmi szituációk dramatizált
felhasználásával (pl. lovaggá avatás, hűbéri eskü).

előadása

korhű

kellékek

Rajzos vázlatok és térképvázlatok készítése például egy középkori várról, egy
csatáról (Muhi, Nándorfehérvár stb.). Makettek készítése történelmi objektumokról (pl.
egy várról, egy középkori hajóról).
•

Térben-időben való tájékozódás

A fontosabb események, jelenségek időpontjának ismerete, annak
meghatározása, hogy ezek melyik évszázadban történtek. Különböző események között
eltelt idő kiszámítása. Események időrendbe állítása, magyar és egyetemes történelmi
események, eseménysorok szinkróniájának ábrázolása időszalagon. Egy-két jelentős
esemény (pl. mohácsi csata) időpontjának ismerete napra pontosan. „Találkozhattak-e”
játék – különböző történelmi személyekkel.
A középkori Európa főbb államainak megmutatása történelmi és körvonalas
térképen. A középkori Magyarország főbb nagytájainak azonosítása vaktérképen. A
három részre szakadt ország területeinek körülhatárolása és uralkodói székhelyeinek
megmutatása történelmi térképen.
Fontos eseménysorok követése történelmi térképeken (pl. a tatárjárás útvonala, a
főbb földrajzi felfedezések és a nagy török hadjáratok). Területi változások felismerése
történelmi térképen, ábrázolása vaktérképen.
Témakörök – Tartalom
Képek a középkori A középkor helyszínei és szereplői Nagy Károly udvarában. Vallás és
Európa életéből
birodalom: az iszlám. A Római Birodalom örökösei. A középkori egyház. A kolostorok és lakóik. A falvak és lakóik. A középkori várak. A
lovagi élet. A középkori városok. A rendiség kialakulása.
Fogalom:
korai, virágzó és késői középkor, iszlám, Korán, kalifa, pápa, érsek, püspök, plébános, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, szerzetesrend,
egyházszakadás, oklevél, kódex, legenda, feudum, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, vár, lovag, középkori város, kiváltság, árumegállító jog, önkormányzat, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem, keresletkínálat, rendiség.
Név:
Justinianus, Nagy Károly, Mohamed, Allah, Szent Benedek, Szent Ferenc.
Helynév:
Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizánc, Német-római Császárság.
Évszám:
622, 800, 1054
Magyarország az
Árpádok idején

Letelepedés – kalandozó hadjáratok. Géza, és I. István az államalapító.
István király és kora. István utódai, László és Könyves Kálmán. III. Béla
és kora. Gazdaság és társadalom a 12. században, az aranybullák. IV.
Béla és a tatárjárás, az újjáépítés. Árpád-kori emlékeink.
Fogalom:
kalandozás, vármegye, tized, ispán, serviens, tatár, kun.

Név:
Géza fejedelem, I. István, Imre herceg, Gellért püspök, Vata, Péter, Aba
Sámuel, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András, Julianus barát,
IV. Béla
III. András.
Helynév:
Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi.
Évszám:
955, 997–1038, 1000, 1222, 1241–1242, 1301
Virágzó középkor
Magyarországon

Károly Róbert és Nagy Lajos, a lovagkirály. A királyi hatalom válsága
és megszilárdulása Zsigmond korában. Gazdaság és társadalom a 14.
században. Hunyadi János a törökverő. Mátyás király uralma. Magyarország három részre szakadása Mohács, Buda elfoglalása.
Fogalom:
Aranyforint, bandérium, kapuadó, harmincadvám, nemes, báró, ősiség,
kilenced, kancellária, országlakos, kormányzó, végvár.
Név:
I. Károly, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, I. Ulászló, Hunyadi János, I.
Mátyás, II. Ulászló, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán, I. Ferdinánd,
Jurisics, Szapolyai János, Izabella
Helynév:
Rozgony, Visegrád, Rigómező, Nikápoly, Várna, Kenyérmező, Bécs,
Nándorfehérvár, Mohács, Erdély
Évszám:
1312, 1335, 1351, 1389, 1396, 1437, 1444, 1456, 1479, 1505, 1514,
1526, 1532, 1541

Az újkor kezdetén

Felfedezők és hódítók. Amerika őslakói: az indiánok. A világkereskedelem kialakulása. A vallás megújulása. A spanyol világbirodalom és Németalföld. A Napkirály udvarában - XIV. Lajos. I. Péter. Az angol polgári forradalom. Kultúra és tudományok az újkor kezdetén.
Fogalom:
újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, manufaktúra,
bankár, hitel, humanizmus, reformáció, protestáns, baptista, unitárius,
inkvizíció, jezsuita rend, katolikus megújulás, parlament.
Név:
Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, V. Károly, Cromwell, XIV. Lajos, I. Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt,
Galileo Galilei.
Helynév:
Amerika, Versailles, Párizs, London, Madrid, Szentpétervár.
Évszám:
1492, 1517, 1581, 1588, 1640, 1689

Magyarország az
újkor kezdetén

A várháborúk hősei. A királyi Magyarország, a hódoltság területe. Az
önálló Erdély kialakulása és aranykora. A három részre szakadt ország
élete, hitújítás és kulturális hatásai. Habsburg és törökellenes küzdelmek.
A török kiűzése és Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca.
Fogalom:
szpáhi, janicsár, pasa, fejadó, kettős adóztatás, hajdú, kollégium, végvár,
kuruc, labanc, nádor.
Név:
Dobó István, Zrínyi Miklós, Báthory István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Pázmány Péter, Károli Gáspár, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc.
Helynév:
Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár,
Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul.
Évszám:
1552, 1566, 1590, 1604-1606, 1606, 1664, 1686, 1697, 1699, 1703–
1711, 1707

A továbbhaladás feltételei
•

Tudjon tanult történeteket önállóan elmondani a tantervi fogalmak, nevek és
évszámok felhasználásával.

•

Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.

•

Tudjon egyszerű forrásokat értelmezni és azokból következtetéseket levonni.

•

Tudjon tanári segítséggel adott témában információkat gyűjteni.

•

Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.

•

Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni különböző térképeken.

TÖRTÉNELEM 7–8. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A 7-8. évfolyamon az egyetemes és a magyar történelem újkori és jelenkori
szakaszát tárgyaljuk. Ezen időszakok sok szállal kapcsolódnak jelenünkhöz, ezért a
legfontosabb tények megismertetése mellett lényeges a történelmi szemlélet fejlesztése.
Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek, összefüggéseinek föltárása a
magyar történelem mélyebb megértését segíti elő. Ezt erősíti az is, hogy a tanulók a
magyar történelemmel gyakran a kiemelkedő személyiségek életén keresztül
ismerkednek meg, így mérlegelhetik azt is, hogy mi a szerepe az egyénnek a
történelemben.
Az európai történelem kiemelt eseményeinek segítségével elsősorban Európa
történelmi szerepének változásairól (vetélkedések és háborúk, diktatúrák és
demokráciák, ellentétek és integráció) szereznek benyomásokat a tanulók.
Az európai történelem fordulópontjairól szerzett ismereteik mellett
tanulmányozzák az újkorban és a jelenkorban élt emberek életmódját,
gondolkodásmódját, valláshoz való viszonyát is.
Az időszak jó példát kínál arra is, hogy a tanulók megvizsgálhassák az
egyenlőtlen fejlődés elvét, hogy érzékeljék a szegény és gazdag országok
(gyarmatosítók, gyarmatok; fejlettek, fejlődők) közötti különbségek tényezőit,
megértsék annak legfőbb okait. Érzékeljék azt is, hogy a széttartó, negatív tendenciák
mellett jelen vannak a kiegyenlítő, konfliktusfeloldó törekvések is (pl. ENSZ, Európai
Unió).
Mind az egyetemes, mind a magyar történelem bővelkedik olyan
konfliktusokban, amelynek feldolgozásával megismerkedhetnek és azonosulhatnak az
egyszerű emberek erkölcsi konfliktusaival történelmi döntéshelyzetekben (forradalmak,
holokaust, kisebbségi lét).
Az Európán kívüli világ hatékony, mélységelvű feldolgozását két kiemelt
témakör (India és Japán; Kína) teszi lehetővé.
A XX. századi történelmi anyag feldolgozása segítségével felismerhetik a
globalizáció folyamatának főbb jellemzőit, az ebből fakadó ellentmondásokat, s
megvizsgálhatnak e kihívásra megjelenő néhány választ is.
A jelenismeret tanításának célja, hogy az alapvető állampolgári ismeretekre
támaszkodva a tanulók el tudjanak igazodni a jelen bonyolult közéletében, értsék a
demokratikus viszonyok rendszerét, működését.

TÖRTÉNELEM – 7. ÉVFOLYAM
Kiemelt tevékenységek
•

Ismeretszerzés, tanulás

Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből és
ismeretterjesztő művekből (pl. az egészségügy fejlődése, a nők helyzete a tradicionális
társadalomban, a Nemzeti Színház története, Kőrösi Csoma Sándor útja).
A tantárgyhoz kapcsolódó források és egyéb szövegek értő olvasása.
Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján (pl. a
filozófusok és az uralkodók a vallásról; a Függetlenségi Nyilatkozat és az olmützi
alkotmány).
Új információk szerzése tömegkommunikációs eszközökből, a látottak, hallottak
rövid, lényegretörő összefoglalása (ismeretterjesztő filmek, CD-ROM-ok).
Különböző képi információk gyűjtése megadott témához (pl. az ipari
forradalmak találmányai; a magyar nemzeti kultúra a reformkorban).
Információk gyűjtése statisztikai adatokból (pl. Magyarország benépesülése,
etnikai összetétele; a világ vezető hatalmainak gazdasági mutatói a XIX. sz. végén).
Önálló kutatás adott témában, a könyvtárban, a médiatárban, a múzeumban vagy
az interneten, melynek végeredménye rövidebb kiselőadás vagy esszé (pl. életmód,
technika és hadtörténeti témák, portrék).
•

Kritikai gondolkodás

Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban (bármely
témában).
Történelmi személyiségek jellemzése (XVI. Lajos–Robespiere; Metternich–
Kossuth; Bismarck–Marx).
Történelmi személyiségek tanulmányozása döntéshozatalukban, feltevések,
megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek okairól (pl.: XVI. Lajos
szökése, Napóleon államcsínye; I. Ferenc József és a kiegyezés; Garibaldi átadja a
hatalmat a királynak).
Lényegkiemelés hallott vagy írott szövegből (történelmi forrás, tankönyvi
szöveg, irodalmi mű); Kulcsmondatok meghatározása; Szövegtömörítés és
átfogalmazás megadott szempontok alapján (pl. Szent Szövetség alapító okirata,
Húsvéti cikk, Kasszandra levél, a manufaktúra és a gyár).
A fikció megkülönböztetése az igaz történettől. Adott történetben a valós és
fiktív elemek megkülönböztetése (pl. a Kossuth-mondák és a valóság, propaganda és
valóság a Rákosi-korszak sajtójában).
Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű
bemutatása (pl. Edison, II. József, Erkel stb.).
Történelmi jelenetek eljátszása különböző szempontokból (pl. bírósági tárgyalás:
XVI. Lajos pere; ellenfelek vitája; Deák és Kossuth a kiegyezésről, egy északi és egy
déli polgár a rabszolgatartásról az USA-ban stb.).

Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári
irányítással (pl. Budapest, a világváros, világháború és technika).
Vélemény megfogalmazása tanári segítséggel vagy önállóan történelmi
személyiségekről, jelenségekről (pl. a passzív ellenállás, a futószalag).
Érvek és ellenérvek gyűjtése a vélemény alátámasztására vagy cáfolására.
Feltevések megfogalmazása egyes történelmi, társadalmi jelenségek okairól
(pl. a jakobinusok és a terror; a magyar függetlenség ügye 1849-ben; az antant és a
központi hatalmak céljai, erőviszonyai).
•

Kommunikáció

Összefüggő felelet (események, történetek elbeszélése) megadott történelmi
témáról a megismert fogalmak felhasználásával (bármely témában).
A megismert sematikus rajzok, ábrák élőszóban való megelevenítése (pl. a
dualista államszerkezet; a pozsonyi rendi gyűlés működése; a szövetségi rendszerek a
XIX. század végén).
Beszélgetés, vita egy-egy témáról, a tárgyilagos érvelés technikájának
elsajátítása (pl.: megteremthető-e a tökéletes társadalom; eredményre vezetnek-e a
merényletek; lehetséges-e a női emancipáció; hogyan működnek az előítéletek?).
Fogalmazás írása (esszé, házidolgozat) megadott történelmi
meghatározott formában (szerkesztés, képek, ábrák, felhasznált irodalom).

témáról,

Vázlat, rajzos vázlat készítése csoportmunkában.
Modellek, makettek készítése vagy lényeges vonásaik felismerése és elmondása
képek, ábrák alapján (pl. gőzgép, híd, tank, villamos, tengeralattjáró).
Események, történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése.
•

Térben-időben való tájékozódás

Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján
(pl. a napóleoni háborúk és Magyarország; a német és az olasz egység és az OsztrákMagyar Monarchia).
Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, időbeli, térbeli
változásának, fejlődésének felismerése (pl. gőzgéptől a futószalagig; a vasúthálózat
fejlődése Európában és Magyarországon; Európa népességnövekedése és a városi
lakosság aránya; a nemzetiségek arányának változásai a XVIII–XX. században).
Események egyidejűségének
elhelyezése az időben.

megállapítása,

néhány

kiemelt

esemény

Sematikus térképvázlatok elkészítése kézi munkával (Magyarország térképe a fő
folyókkal és a Kárpátokkal).
A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása (pl. az USA, Németország és Magyarország a XIX. században).
Események kapcsolása a tanult helyekhez.
Történelmi helyszínek modellezése (pl. helyszínrajzok – az angol alsóház;
alaprajzok – vásárcsarnok, Országház; csaták, ütközetek – Waterloo, Somme).

Történelmi jelenségek természeti feltételeinek felismerése történelmi és földrajzi
térképek alapján (pl. az ásványkincsek és az ipari forradalom).
Témakörök- Tartalom
A polgári átalakulás kora

Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Eszmék, személyiségek
és események a felvilágosodás és a francia forradalom korából Napóleon
és Európa. Az ipari forradalom és társadalmi következményei. A közlekedés forradalma. Életmód a kapitalizálódó Európában.
Fogalom:
alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak,
forradalom, jakobinus terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági
forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, politika.
Név:
Washington, Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephenson.
Helynév:
Boston, Waterloo.
Évszám:
1776, 1789, 1815

Képek a XVIII.
Mária Terézia és II. József uralkodása. A soknemzetiségű Magyarorszázadi Magyaror- szág. A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarorszászágról
gon.
Fogalom:
betelepítés, bevándorlás, belső vándorlás, úrbérrendezés, állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.
Név:
Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác.
Évszám:
1740–1780, 1780-1790
A polgárosodás
Országgyűlések Pozsonyban. A magyar nyelv ügye. Gróf Széchenyi Istkezdetei Magyaror- ván és Kossuth Lajos reformprogramja. Életképek a reformkori Magyarszágon
országon. A pesti forradalom. Az áprilisi törvények. A nemzetiségek ébredése. Képek a szabadságharc történetéből.
Fogalom:
országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor,
közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség,
nemzetőrség, honvédség, trónfosztás.

Név:
Kazinczy Ferenc, báró Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf Batthyány Lajos, Görgey
Artúr, Bem, Metternich, Haynau.
Helynév:
Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad.
Évszám:
1830–1848, 1848. március 15., 1849. április 14., 1849. október 6.
Nemzetállamok
kora

Az amerikai polgárháború. Új európai nemzetállamok: Olaszország, Németország. Nemzetállamok a Török Birodalom helyén. Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. Az ipari termelés új
korszaka. Versenyben a világ felosztásáért. A modern társadalomi csoportok, életmódjuk. A sokarcú munkásmozgalom fő áramlatai.
Fogalom:
polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, utópia, központi hatalmak, antant.
Név:
Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx.
Helynév:
Poroszország, Németország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária.
Évszám:
1861–1865, 1871

A dualizmus kora

Magyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Képek a politikai életről. Gazdasági felzárkózás. A polgárosodó magyar társadalom.
Világváros születik: Budapest. Oktatás a dualista Magyarországon A
magyar malomipar a világ élvonalában A millennium: sikerek és válságjelek.
Fogalom:
passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, dualizmus, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millennium.
Név:
Alexander Bach, Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Ganz Ábrahám.
Helynév:
Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest.
Évszám:
1867, 1867–1916

Az első világháború

A háború kitörésének okai, a szembenálló felek erőviszonyai. A mindennapok a fronton és a hátországban. Új fegyverek. Forradalom Oroszországban. Győztesek és vesztesek.

Fogalom:
villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet.
Név:
Wilson, Lenin.
Évszám:
1914–1918, 1917

A továbbhaladás feltételei
•

Tudjon beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani adott történelmi témáról
megadott ismeretterjesztő irodalom alapján.

•

Tudjon egyszerűbb (elsődleges és másodlagos) forrásokat értelmezni, azok
lényegét szóban vagy írásban összefoglalni néhány mondatban.

•

Ismerje az egyes korok, korszakok nevét és sorrendjét, illetve egy-egy korszak főbb jellemzőit.

•

Tudjon a témához kapcsolódó egyszerűbb történelmi ábrát, modellt vagy
adatsort értelmezni néhány mondatban.

•

Tudja, hogy mi volt a jelentőségük a tantervben szereplő kiemelt személyiségeknek az adott időszakban.

•

Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.

•

Legyen képes egy-egy ország területváltozásait a térképről leolvasni.

TÖRTÉNELEM – 8. ÉVFOLYAM
Kiemelt tevékenységek
•

Ismeretszerzés, tanulás

Kutatás informatikai eszközök felhasználásával, adott témában tanári segédlettel
(pl. a nők jogai; a nők élete; a modern lakás; iskola és tudomány a Horthy-korszakban;
haditechnika a második világháborúban).
Korabeli írásos források értő olvasása, összevetése saját szempontok alapján (pl.
a versailles-i békék főbb pontjai; zsidótörvények Magyarországon; az egyetemisták 16
pontja).
A televízió, a rádió, a napi- és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése
tanári segítséggel (pl. a harmadik világ problémái; gazdaság és politika a fejlődő
országokban; az Európai Unió integrációs fejleményei).
Különböző képi információk gyűjtése, csoportosítása, elemzése megadott
témában (pl. a városi életmód és a tömegkultúra; a holokauszt; a második világháború).
Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző
statisztikák adatainak felhasználásával (pl. gazdasági, népesedési adatok a Horthy- és a
Rákosi-korszakban).
Riport, interjú készítése szemtanúkkal, adott témáról, megadott szempontok
szerint.
Adott témájú, de eltérő adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak
felderítése tanári segítséggel (pl. a szovjet gazdaság fejlődése, népességi adatok a
Kárpát-medencében; a harmadik világ problémái).
•

Kritikai gondolkodás

Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése (pl.
Sztálin, Horthy, Kádár).
Dokumentumfilmek,
játékfilmek
jellemző
részleteinek
értelmezése,
mondanivalójának rövid leírása (pl. Churchill; a második világháború; 1956; a Kádárkorszak témájából).
A riport, interjú segítségével összegyűjtött anyag szerkesztése, feltevések
megfogalmazása a szereplők viselkedésének mozgatórugóiról (pl. az ötvenes évek;
1956; élet a Kádár-korszakban).
Tapasztalatok szerzése a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről
konkrét történelmi események elemzése kapcsán (pl. iparosítás: modernizáció a
kommunista diktatúrákban; a második világháború története: magyar revíziós sikerek,
háborús kudarcok).
Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása előzetesen
megadott szempontok alapján (pl. az integráció előnyei és hátrányai; a romák és a
magyar társadalom; a kisebbségi sorsban élő magyarság lehetőségei).
Adott jelenismereti téma megjelenítése szerepjátékkal (pl. a szegénység okai; a
háborúk okai, szerepe a történelemben; globális problémák).

•

Kommunikáció

Beszélgetés, vita egy-egy történelmi és jelenismereti témáról, a tárgyilagos
érvelés technikájának gyakorlása (pl. a fogyasztói társadalom veszélyei, hogyan
működik a demokrácia; jogok és kötelességek). A saját vélemény érthető
megfogalmazása. Vázlat készítése önállóan.
Fogalmazás írása (esszé, házi dolgozat) választott témáról, meghatározott
formában.
•

Térben-időben való tájékozódás

A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása (pl. a két háborút lezáró békerendszerek).
Kronologikus táblázatok önálló készítése (pl. egyetemes és magyar történelmipárhuzamok a XX. század első felében).
Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről (bármely példán).
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolatok felismerése,
időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése
(pl. Magyarország a második világháborúban; a gyarmati rendszer felbomlása; KeletKözép-Európa átalakulása a XX. század végén). 8. évfolyam tanterve
Témakörök- Tartalom
A világ az 1920-as és
1930-as években

Európa az első világháború után. Politikai és társadalmi küzdelmek a parlamentben és a parlamenten kívül. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus Németországban. A sztálini Szovjetunió. Az Egyesült Államok és Roosevelt. Út a háború felé.
Fogalom:
parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus,
koncepciós per, tervgazdálkodás, propaganda, New Deal.
Név:
Adolf Hitler, Sztálin, F. Roosevelt, Mussolini
Helynév:
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ausztria, Szovjetunió, New York.
Évszám:
1929–1933, 1938

Magyarország a két
világháború között

Forradalom és ellenforradalom. Trianon és következményei. A bethleni konszolidáció. A gazdasági világválság és Magyarország. Kiútkeresés és külpolitika.
Életmód és szellemi élet a két világháború között.
Fogalom:
őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus, kommunisták, nyilasok, konzervatív, liberális.

Név:
gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Bethlen István, gróf Teleki
Pál, Gömbös Gyula, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint
Helynév:
Kárpátalja, Felvidék, Erdély, Délvidék, Muraköz, Burgenland (Őrvidék)
Évszám:
1918, 1919, 1920, 1938, 1939
A második világháború

Európai háborúból világháború. A totális háború. Háború és gazdaság. Magyarország a második világháborúban Magyarország német megszállása. Nyilas hatalomátvétel. Az európai és a magyar zsidóság tragédiája. A háború befejezése.
Fogalom:
totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt,
“hintapolitika”, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös.
Név:
Churchill, Kállay Miklós.
Helynév:
Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Délvidék, ÉszakErdély.
Évszám:
1939, 1941, 1944. március 19. , 1944. október 15. , 1945. május 9. , 1945. szeptember 2.

A globalizálódó világ A kétpólusú világ. Az ENSZ Kommunista diktatúrák. A harmadik világ. A világgazdaság. Az európai integráció Az emberi és polgári jogok. Globális problémák – a globalizáció problémái.
Fogalom:
hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás.
Magyarország törté- Magyarország a keleti blokkban – a koalíciós évek. Sztálinizmus Magyarorszánete napjainkig
gon – a Rákosi-korszak. 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak. A magyar társadalom átalakulása. A határon túli magyarok. A rendszerváltoztatás.
Fogalom:
pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás.
Név:
Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád, Horn
Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc,
Évszám:
1945–1948, 1948–1953, 1956. október 23, 1989–1990.

Állampolgári ismere- Az állam és polgára. A nyilvánosság. A politikai rendszer intézményei. Részvétek:
tel a közügyekben. Emberi jogok – társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai.
Fogalom:
állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás, emberi jogok,
Mindennapi élet,
életmódtörténet

A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni:
Visszaemlékezések a lakóhely és környéke történetéből. Élethelyzetek a Rákosiés a Kádár-korban. Családom története a 20. században. A 20. századi tudomány és technika vívmányai. Diákjogok, diákszervezetek a mai Magyarországon.

A továbbhaladás feltételei
•

Tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.

•

Tudja a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét.

•

Legyen képes a fontosabb országok és Magyarország területváltozásait a térképről leolvasni.

•

Legyen képes ismertetni a demokráciák és a diktatúrák legjellemzőbb vonásait.

•

Ismerje a Magyar Köztársaság politikai rendszerének alapelemeit.

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA
1-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

1-8.
heti

évi

Ember- és társadalomismeret, etika

2
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Bevezető
A tantárgyat azon diákok számára oktatjuk, akik az egyházi iskolába
beiratkoztak ugyan, de hittan óra helyett ezt az alternatívát választották. Az ember- és
társadalomismeret a különböző embertudományokat szintetizáló tantárgy. E tantárgyban
szintézisbe került mindaz, ami az emberben együtt van, amit az egyes tudományok –
biológia, pszichológia, szociológia, etika, antropológia filozófia, vallástudomány,
ökológia, politológia, stb. – saját szempontjaik szerint vizsgálnak. Mivel az ember
értékelő és értelmező lény, e tárgy tanítása nem lehet értéksemleges, ennek ellenére e
tantárgy segítheti fontos értékek elfogadását, a pozitív beállítottság kialakulását.

Célok és feladatok
Az etika tantárgy feladata, hogy bemutassa a különböző és választható nézeteket
és világnézeteket olyan kérdésekben, mint a test és a lélek kapcsolata, társas
kapcsolatok, az értékrend, a szabadság, stb.
Az emberismeret tantárgy nevelési célja, hogy felkészítse a fiatal nemzedéket,
arra hogy önállóan is el tudjon igazodni az egyre bonyolultabbá váló társadalmi
viszonyok között. Segítse olyan értékek megismerését, értelmezését, átélését,
befogadását és felvállalását, mint:
•

az egység (szoros és reflektív kapcsolat önmagammal, társaimmal, a társadalommal és a természettel)

•

a szabadság (mint függetlenség, önállóság a választás és a döntés szabadsága)

•

a tudás (mint megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság,
igazságkeresés, kritikai szellem)

•

az erkölcsiség (mint lelkiismeretesség, erényesség, becsületesség)

•

a munka (mint feladattudat, alkotás, szakértelem, kreativitás)

•

a szeretet (mint emberség, önzetlenség, szolidaritás, udvariasság, segítőkészség, tolerancia, empátia, felelősségérzet)

•

a szépség (mint harmónia, rend, művészet)

A tantárgy tudományos hátterét a felsorolt embertudományok adják,
kiindulópontját és rendezőelvét azonban a gyermekek szocializációs szükségletei.
Szemlélete szükségképpen kötődik a tanulók élményeihez, élettapasztalataihoz, aktuális
és távlati kérdéseihez.

Fejlesztési követelménynek
Az ember- és társadalomismeret, etika tantárgy az egész életre szóló tanulás
része, melynek célja, hogy kifejlessze a diákokban a készséget és a hajlandóságot, hogy
életük folyamán tudatosan és kritikusan foglalkozzanak önismereti, társadalmi és
erkölcsi kérdésekkel. Igazi értékét nem az mutatja, hogy a diákok mit teljesítenek a
tanítási órán, hanem az, hogy hogyan viselkednek majd a későbbi életük során, ha
ismeretlen helyzetbe kerülnek.
•

Az érzékelési, észlelési, értékelő és kognitív (általánosító, következtető,
elemző, összesző) szemlélet képességének fejlesztése

•

Tárgyi ismeretek, fogalmak elsajátítása.

•

Társadalmi és erkölcsi összefüggések felismerése mindennapi élethelyzetekben.

•

Az ember és környezete viszonyának reális érzékelése.

•

Személyiségjegyek fejlesztése.

•

Önismeret fejlesztése.

•

Társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítása.

•

Toleráns, törvénytisztelő magatartás elfogadása, felvállalása.

•

Alkotójellegű problémafelismerés

•

Problémalátás, problémamegoldás

•

Érvek, érvelési módok alkalmazása, kulturált vitakészség kialakítása.

•

Saját, családi, iskolai helyzetekre válaszok keresése, találása.

A tantárgy tanításának feltételei
Az 1-3. évfolyamon nincs tankönyv.
4. osztály: (Mozaik Kiadó, Baloghné Makó Teréz – Embertan, erkölcstan – 4. MS2444)
5. osztály: (Mozaik Kiadó, Baloghné Makó Teréz – Embertan, erkölcstan – 5. MS2445)
6. osztály: (Mozaik Kiadó, Baloghné Makó Teréz – Embertan, erkölcstan – 6. MS2446)
7. osztály: (Mozaik Kiadó, Baloghné Makó Teréz – Embertan, erkölcstan – 7. MS2447)
8. osztály: (Mozaik Kiadó, Baloghné Makó Teréz – Embertan, erkölcstan – 8. MS2448)

Tanári:
•

Szövegrészletek

•

Filmrészletek

•

Képek

Tanulói:
•

Munkatankönyv

•

Vonalas füzet

•

Toll, ceruza

Érdemjegyek
Heti 2 óra

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

2-3

1-2

2-3

1-2

Embertan-etika értékelési rendszere:
A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, (röp)dolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő-kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/ témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy- egy
téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel

Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló. Első félév első és második osuztályában szöveges értékelést kap a tanuló érdemjegy helyett.
A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi érdemjegye
alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a bizonyítványba beírt osztályzatával). Tanév végén első osztályban szöveges értékelést, második osztálytól nyolcadik
osztályig osztályzatot kapnak a tanulók.

HITTAN
1-8. évfolyam
Évfolyam

1-8.
heti

évi

Hittan

2
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BEVEZETÉS
A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg
napjainkban, de nem gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves
magyar hagyományba. Éltető szála a négy szerzetesrend által fenntartott gimnáziumban
fennmaradt rossz emlékű félmúltunkban is. A rendszerváltás újból megadta a
lehetőséget (1990) a teljes oktatási időre, a 6-18 éves korig való tervezésre-szervezésre.
Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új feladatot kell megoldania. Ezek közül az
egyik legfontosabb a hittantanterv cél- és feladatrendszerének kialakítása. Ez nemcsak
az egységes keresztény szemlélet és gyakorlat alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik
részeleme -, hanem azok valláspedagógiai elv- és gyakorlatszemléleti irányvonalát is
meghatározza.

A tanterv készítésénél a következő szempontokat vettük figyelembe:
a.) Ügyeltünk az iskolatípus szervezeti felépítésére. A folyamatosság és
rendszeresség elve alapján elsősorban 12 évfolyamos felépítettségben gondolkodtunk
(6+6 osztályos megoldásban). Ez a 6+6-os bontás nem elsősorban a hat évfolyamos
gimnáziumok rendszerét, hanem sokkal inkább a tanulók életkori sajátosságait hivatott
szolgálni. A fejlődéslélektan a 12 éves kort tartja a gyermekek fejlődésében a racionális
gondolkodás kezdetének. Ezért a 7. évfolyamtól kezdődően egységes üdvtörténeti
szemléletben mutatja be a kerettanterv a tanítandó tananyagot. Az Ó- és Újszövetségi
üdvtörténet megismertetése után az egyház történelmét mint üdvtörténetet mutatjuk be,
majd az üdvtörténet misztériumait megjelenítő liturgia kereteiben tárgyaljuk a
dogmatika alapvető tételeit, ezt követi az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak bemutatása,
végül az utolsó tanév anyagaként az üdvtörténet alapjait az ész fényében tárjuk fel a
tanulók előtt.
A tanterv természetesen 4+8 vagy 8+4 évfolyamos rendszerben ugyanúgy
alkalmazható. Olyan 4 évfolyamos gimnáziumok esetében, amelyek nem vagy nem
csak katolikus iskolákból vesznek fel tanulókat, szükséges, hogy a 4 gimnáziumi év
alatt a 7-8. évfolyam Ó- és Újszövetség tananyagát is megtanítsák tekintettel a hittan
érettségi vizsga követelményeire. Ajánlatos az első évfolyamon az Ó- és Újszövetséget,
majd a három további évfolyamra elosztva a többi tantervi egységet megtanítani.
b) A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István
Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei

alapján igyekeztünk felépíteni és életre váltani, amely követendő célként jelöli meg az
alábbiakat:
„A tanításnak kerek egésznek kell lennie... minden komolyságával és éltető
erejével” (CT 30). „Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek
egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását.” - De „más nyelvet
igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál” (CT
31).
c) Az ismeretanyag kiválasztásánál figyelemmel voltunk az Oktatási
Minisztérium által kiadott Kerettanterv célkitűzéseire és a katolikus iskolák
kerettantervében szereplő más tantárgyblokkok anyagmegjelölésére is, hogy a
vallásismeretek kellő tapasztalati anyagot kapjanak, és az elért készségszintekre
támaszkodhassanak a feldolgozás és az alkalmazás során.
d) A hittan tantárgy cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus
iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része
kötelező óraszámmal: évi 74 órában, heti 2 órás bontásban (Ktv. 81. § (1) a),
Kerettantervi rendelet 8. § (3). Az elért eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet
a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk.

Cél- és feladatrendszer
A tantárgy célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 1980.
SZIT) alapján terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A
Direktórium a következő gondolatokat hangsúlyozza:
„A keresztény életet minden életkorban és minden történelmi helyzetben Isten
Igéjével világítsák meg” (D 20).
Mivel „a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az
Istennel való közösséget, a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá
váljék: általa kerül biztonságba az emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a
hitoktatásnak ápolnia kell és meg kell világítania az istenszeretet növekedését... és
ennek az erénynek a megnyilvánulásait” (D 23). Tehát „nem elegendő, ha a hitoktatás
csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia
az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság teljességét” (D 24).
A tanévek anyagának összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy
„Krisztus vezeti el az embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten
népéhez.” Ezért tanításunkban mindig Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház
alapja Őbenne van” és „Őbenne nyeri el minden a megújulását”. Krisztus által jutunk el
az Atyához. De ez az „Atyához vezető út a Szentlélekben nyílik meg” (D 41).
Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk
meg, amely hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus
misztériuma, valamint az emberi lét és az ember végső célja között, és eközben
egyáltalában nem kell lekicsinyelnünk azokat a földi célokat, amelyeket egy-egy ember
vagy közösség közvetlenül el akar érni Istentől kapott hivatása szerint.
A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori
sajátosságokhoz igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az
alsó hat évfolyam tananyagát alapnak tekintve építkeztünk.

A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási
ismereteket csupán alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény
életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetükben (család,
rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) szerzett tapasztalataira és a Világlátó
(a sajátosan keresztény szemléletű környezet- és természetismeret) tantárgy ismereteire
építünk.
A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi
élet felé fordulás, a szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a
keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek
ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyermekek már
képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján
gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás
feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk.
A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi
ismereteit hatékonyan bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt
katolikus életszemlélet és gyakorlat fontosságát.
A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának
fontosságát hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az
életszakasz sajátosságainak megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek
tanúságot Krisztus mellett.
A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium
útmutatásait ajánljuk segítségül:
A legfontosabb módszertani alapelv: „A jó emberi és keresztény kvalitások
sokkal termékenyebbé teszik a katekézist, mint bármelyik módszer” (D 71).
A hitoktatónak „mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az
egyházi tanítást kell szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a
katekétának pontosan kell tudnia, hogy az éppen tárgyalt anyagnak hogyan áll
középpontjában Krisztus misztériuma; hogyan tanít ebben a részletkérdésben az
egyház,... hogyan ünnepli ezt a liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei életének
gyakorlatában” (D 45).
A „katekézis anyaga egészének Szentháromság-központúnak kell lennie” (D 41).
A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból
indul ki, és eljut az emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus
történések, az egyház és a mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni
világhoz.
„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban
részt vevők közösségi körülményeinek” (D 46).
„Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze
a belső tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell
felébreszteni” (D 75).
A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy
segítséget nyújtanak az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb
megszilárdításához. Egyben segítséget nyújtanak az alkalmazásnál is. Így használható a
foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a rajz, a kép-meditáció a
dramatizálás megoldásaival együtt.

Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta
lehetőségekkel kell élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit
is használhatjuk. Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret
elsajátítása mérhető és értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a
kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig
nevelő szándékú legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes és a személyiség
fejlődése szempontjából nagyon káros.
Évfolyamonkénti témakörök
1. évfolyam (7 évesek)
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK
(keresztény környezetismeret)
2. évfolyam (8 évesek)
JÉZUS HÍV
(Jézus élete)
3. évfolyam (9 évesek)
TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL
(felkészülés az elsőáldozásra)
4. évfolyam (10 évesek)
NÉPEM VAGYTOK – MONDJA AZ ÚR
(erkölcstani ismeretek)
5. évfolyam (11 évesek)
AZ ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN
(a liturgikus közösség)
6. évfolyam (12 évesek)
EGYHÁZUNK
(kép az egyházról)
7. évfolyam (13 évesek)
AZ ÓSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET
(ószövetségi bevezető és exegézis)

8. évfolyam (14 évesek)
AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET KEZDETE
(újszövetségi bevezető és exegézis)
9. évfolyam (15 évesek)
AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET
(az egyháztörténelem és exegézise)
10. évfolyam (16 évesek)
AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN
(liturgika-dogmatika)
11. évfolyam (17 évesek)
AZ ÜDVTÖRTÉNET ERKÖLCSI TANULSÁGAI
(erkölcsteológia)
12. évfolyam (18 évesek)
AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN
(az üdvtörténet apológiája)

Évfolyamonkénti témakörök

1. évfolyam

ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK
/keresztény környezetismeret/
Heti 2 óra, évi 74 óra
Csatlakozva a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő „Világlátó”
elnevezésű komplex tárgyhoz, a „keresztény környezetismeret” koncepcióban
gondolkodunk. Gyermekeink mentális állapotához és élethelyzetéhez igazodva teljes
egészet kívánunk nyújtani: rálátást hitünk alapjára és lényegére, Isten atyaságára, Jézus
Krisztushoz való kapcsolódásunkra és az Egyházban való életünkre. - Szándékunk
szerint eme alapvetés alkalmas kell legyen arra, hogy a további évfolyamok ide
visszanyúlva bonthassák ki, részletezhessék és mélyíthessék el a hitbeli ismereteket és
az élő kapcsolatokat.

Cél- és feladatrendszer
A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait,
élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is ki kell
egészítenünk.
a.) Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb
eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust mint az Atya küldöttét (kapcsolódva a
karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz).
Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi
példabeszéd feldolgozásának tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a
vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjenek az egyházi élet személyeivel,
eseményeivel és kellékeivel.
b.) Nevelési cél: Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség
tagjai erősödjenek összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé
személyes imádságra, de gyakorolják a közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett
formáit is. Jézus tanításának ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük
eseményeire, feladataira.
c.) Módszertani alapelvek és javaslatok:
Az első évben beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően
fogalmi gondolkodásra épülő ismeretszerzés: ebben az évfolyamban különösen fontos
tehát a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. A
jó hittanóra később sem törekedhet elsősorban ismeretközlésre és az ismeretek
ellenőrzésére: a hitbe, a keresztény életbe kell bevezetni, belegyökereztetni a
gyermekeket.

Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes
jellegű beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és ítéletalkotások
ütköztetését; a dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés
gyakorlatokat; a rendszerezés, összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan
tesztelő feladatait; az áhítat perceinek képelmélkedésekkel s egyéb ihletett
megoldásokkal történő motiválását.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet
Tanári segédletek:
Gyurkovics - Eisenbart: Isten gyermekei vagyunk /módszertani segédanyag/ Jel
1996
Szemléltető képek Jézus életének legfőbb eseményeiről.

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Világunk, embertársaink
Ismerkedünk (tervek, feladatok).
Ismerkedünk (kapcsolatteremtő játékok).
Ismerkedünk (bemutatjuk családjainkat).
Ismerkedünk (megosztjuk eddigi életünk élményeit).
Beszélgetünk környező világunkról, amelyet Istentől kaptunk.
Az élővilágról beszélgetünk (Isten az élet ura).
A ránk bízott világról társalgunk (környezetvédelem).
Az emberiségről - nemekről, emberfajtákról - beszélgetünk (testvérek
vagyunk!).
Részösszefoglalásként bemutatjuk a teremtő Istent.
A családi életre figyelünk (kinek mi a szerepe, feladata; szeretet, egymás
segítése; családi ima).
A családi életre figyelünk (konfliktusok és feloldásuk: kiengesztelődés).
Felidézzük a családi ünnepeket (megajándékozzuk egymást).
A családi vendégeskedésekről (vendégszeretetről, a javak megosztásáról)
beszélgetünk.
Templomba megy a család.
Kilépünk a családból: a szomszédokra, az utca embereire gondolunk. (a bizalom,
az óvatosság, a megítélés kérdései).
A betegekről és az öregekről (a másság elfogadásáról) beszélgetünk.

Felidézzük az élet örömteli és szomorú pillanatait (Halottak napja kapcsán: a
halál problémáját is érintjük).
A gyermekek együttlétlétének örömeiről, szabályairól beszélgetünk.
A gyermekek egymás közti konfliktusairól és a konfliktusok feloldásáról
beszélgetünk.
Részösszefoglalóként arra gondolunk, hogy embertársak között élünk.
2. témakör
Isten Fia emberré lett
advent: az angyali üdvözlet (Isten megajándékoz minket);
Mikulás-óra (megajándékozzuk egymást);
Mária és József várja a gyermeket: várakozás, felkészülés;
előkészület a karácsonyi történet dramatizálására;
további előkészületek: ajándékkészítés;
ünnepi karácsonyi óra;
a napkeleti bölcsek látogatása (Jézus minden emberhez jön);
összefoglaló óra a karácsonyi ünnepkörről;
3. témakör
Isten Fia köztünk élt
Jézus a világ elé lép (tanítványok választása, a tanítványok életmódja);
Jézus az Atya szeretetéről tanít (a tékozló fiú története);
a tékozló fiú története: elmélyítés, dramatizálás;
Jézus az emberszeretetről tanít (az irgalmas szamaritánus);
az irgalmas szamaritánus története: elmélyítés, dramatizálás;
Jézus részt vesz az emberek életében (a kánai mennyegző, a kenyérszaporítás);
Jézus segít barátain (a vihar lecsendesítése);
Jézus segít a betegeken és szomorkodókon (csodás gyógyítások);
Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk;
összefoglaló: a köztünk élő Istenember;
ráhangolódás a szenvedéstörténetre: Jézus ellenségei;
a rossz, a bűn az emberek életében;
bevonulás Jeruzsálembe és az utolsó vacsora;
Jézus szenvedett értünk és meghalt a kereszten;
Jézus feltámadása: ünnepi húsvéti óra;
Jézus feltámadása után találkozik övéivel;

mi is találkozhatunk Vele: embertársainkban;
mi is találkozhatunk Vele: az eucharisztiában;
mi is találkozhatunk Vele: Igéjében (a Szentírásról);
a Lélek pünkösdi eljövetele: ünnepi pünkösdi óra;
részösszefoglaló a húsvéti ünnepkörből;
4. témakör
Isten népe
Isten családjának tagjai leszünk: a keresztelés;
a kereszteléskor meghívót kapunk Isten országába;
Jézus pásztorokra bízta népét: papok, püspökök, pápa;
Isten népének ünnepi együttléte: a szentmise;
mindennapjaink megszentelése: imamódok, imaformák (keresztvetés,
Miatyánk);
Jézus anyát is adott nekünk: Mária (Üdvözlégy...);
élet az egyházközségben;
részösszefoglalás az Egyházról (más keresztény felekezetekre való kitekintés az
ökumené szellemében);
összefoglaló az ünnepekről, ünnepkörökről (az egyházi év);
csapatversenyek, tesztek az év folyamán tanultakból;
rajzaink, munkáink összegyűjtése, rendezése kapcsán emlékezünk az év
folyamán tanultakra;
ünnepi hálaadó óra (kitekintés a nyári szünidőre);

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK
Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s
ezt tudja is kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja
elmondani Jézus életének főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a
gyermekben, hogy Jézus az Atya küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd
ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat.
Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a Jézus Krisztusban hívők nagy
családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a templom főbb liturgikus
tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös liturgiában
részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket.

ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat
mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük
a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet.
A helyes válaszokat, jó meglátásokat részesítjük dicséretben: ez serkenti a
gyermekeket igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem
elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon
történik: szóbeli dicséret, jópont, a jutalmazás különböző formái: szentkép, csillag,
elismerő kézfogás, stb. Első osztályban nincs osztályzás, a „megfelelt”, ”jól megfelelt”
minősítést alkalmazzuk.

AJÁNLOTT TANKÖNYV:
Gyurkovics-Eisenbarth: Isten gyermekei vagyunk

AJÁNLOTT IRODALOM
Eva Petrik: Gyermekeimmel (OMC, 1979)
Heinz Manfred Schulz: Mit csinál a Jóisten egész nap? (OMC, 1980)
Hilda Laible: Az első évek (OMC, 1971)
Lene Mayer Skumanz: Jakab és Katalin (Herder, 1994)
Lene Mayer Skumanz: Wenn du meinst, lieber Gott (St. Gabriel, 1987)
Marielene Leist: Erste Erfahrungen mit Gott (Herder, 1981)
Monika Nemetschek: Isten a gyermek életében (OMC, 1979)

2. évfolyam

JÉZUS HÍV
Heti 2 óra, évi 74 óra
A második évfolyamos gyerekek már többnyire rendelkeznek az aetas
discretionis adta tudással. Ez annyit jelent, hogy 8 éves korában a gyermek már meg
tudja különböztetni a jót a rossztól, és kialakítható benne - természetesen megfelelő
neveléssel - a helyes lelkiismeret. A keresztény gyermeknevelés szerint ebben a korban
tudatosodik a bűn, a bűnbánat, a lelkiismeret fogalma. Ha lelkiismeretét helyesen
formáljuk, a következő életkori szakasz, a kiskamaszkor különösebb problémát nem

jelent. Nem lesz szükség korrekcióra, azaz a helytelen bűntudat vagy a rosszul
értelmezett lelkismeret átalakítására.
A Jézus hív c. hittankönyv a 2. évfolyamba járó gyermekek számára készült. E
tankönyvből a gyermek megismerheti Jézust, megtanulhatja a hitvallást és a főbb
imádságokat.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: a 2. évfolyamban a gyermekeknek meg kell ismerniük az őket
hívó Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok alapján. Emellett
meg kell tanulniuk a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, a Hiszekegyet (elemeiben), a
szentmise főbb részeit és ismerniük kell a keresztség szentségét.
b.) Nevelési cél: Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Jézus az
ő barátja, aki hívja, szereti és tanítja őt. Készségessé kell tenni a gyermeket a Jézussal
való szentségi találkozásra.
c.) Módszertani javaslatok: a Tanári kézikönyv tartalmazza a 2. év anyagával
kapcsolatos segítséget a hitoktató számára. Az óravázlatokban kitérünk az imádságokra,
énekekre. Az elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve
játékos, mozgásos, kreatív elemeket építünk be a foglalkozásokba. - Alkalmazott
szemléltető módszerek: rajzos magyarázó; poster-kép; dia vetítés; flanel tábla. Az
elmélyítéshez javasoljuk a bábozást és a dramatizálást.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet
Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus nyilvános működésének főbb
eseményeiről.

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Jézus követésre hív
az első tanítványok meghívása (Mk 1,16-20); te is Jézushoz tartozol, téged is
hív;
Jézus és a gyermekek (Mk 10,13-16); Jézusnak te mindig fontos vagy: meg akar
áldani, vár a templomban;
Lévi, a vámos meghívása (Mk 2,13-17 vagy Lk 5,27-32); Jézus mindenkit hív
(ne ítéld el a másikat, hanem segíts neki jobbá válni; kövesd Jézust);
a gazdag ifjú találkozása Jézussal (Mk 10,17-22); jó gyerek vagy; - mi az, ami
még elválaszt Jézustól? (gumimaci);
2. témakör
Örömre hív
a kánai menyegző (Jn 2,1-11); Jézus megmutatja isteni hatalmát (Isten és
ember);

a csodálatos kenyérszaporítás; a szentmise felajánlási része (Jn 6,1-15);
összefoglaló ismétlés a meghívásokról;
Jézus imádkozni tanít (Mt 6,7-9; Mt 6,9-16); akit szeretek, azzal jó beszélgetni;
3. témakör
A mennyei Atyához hív
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved... (Abba mennyország - szenteltessék meg);
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod (ki kell nyitni szívedet!);
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... (mi az, ami igazán fontos? mindennapi kenyér - szentáldozás);
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is... (ne légy haragtartó - Mt 6,14-16);
Mindenszentek - halottak napja (liturgikus óra);
összefoglaló ismétlés - Jézus imádkozni tanít;
számonkérés - feladatlap;
Péter vallomása (Mt 16,13); Jézus az Isten Fia, aki értünk emberré lett;
4. témakör
Jézus testvérként hív
Jézus születésére várva... (régtől fogva békülésre vár az ember Istennel);
az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38); Mária IGEN-t mond; te is kaptál Istentől
feladatot; Ő a te igenedre is vár;
Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-57); a megosztott öröm - nagyobb öröm,
sietve segíteni - a Magnificat;
várakozásunk - advent (örömteli készülődés - adventi koszorú - feladat);
Szent Miklós - a szent élete (az ajándékozó, osztó szeretet példaképe);
Szent József - Mária segítője - a családok védőszentje; szeretet a családban (a 4.
és 9. parancsolat); úton Betlehem felé - a szálláskeresés (Lk 2,1-7); te is készítsd
szívedet a Kisjézusnak;
készülődés Jézus születésének megünneplésére; a legfontosabb a szeretet (mi
kell egy kisbabának?);
Jézus születése és első látogatói - a pásztorok;
karácsonyi készülődés, szívmelengetés;
Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-35); a közösségnek bemutatják a
Gyermeket - Simeon és Anna vágyakozása;
a napkeleti bölcsek látogatása (Mt 2,1-12);
Jézus az egész világ Megváltója - az Egyház egyetemes (katolikus) jellege;
ismétlő összefoglalás - Jézus születése;

tudáspróba;
a názáreti otthon (Lk 2,39-41); növekszik bölcsességben és kedvességben.. ;
neked is ezt kell tenned!;
a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52); számára Isten ügye a legfontosabb,
de engedelmes is!;
Jézus ma is köztünk van szavával; a szentmise igeliturgia része;
5. témakör
Példájával hív
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17); mindenben vállalta emberi természetét;
a Szentháromság; egy Istenben három személy;
Jézus elvonul a pusztába; ima, böjt, kísértés; neked is szükséged van csendre,
önfegyelemre; küzdeni kell a kísértés ellen;
„ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok” (visszacsatoló ismétlés);
a nagyböjt - elcsendesedésünk ideje; a hamvazószerda jelentése (böjt, változások
a liturgiában, jófeltételeink);
nem mindenkinek tetszik Jézus tanítása (Lk 11,37-40; 53-54); az ember belseje a
lényeg, nem a külső;
bevonulás Jeruzsálembe (az évnek megfelelő A, B vagy C év szerinti
evangélium alapján); Jézus, a béke királya; a kereskedők kiűzése a templomból (Jn
2,13-16); emészt a házadért való buzgalom (ismered a templomod?);
az utolsó vacsora; lábmosás - Jézus az egymás iránti alázatos szeretetre tanít;
Jézus imádkozik az emberekért; (Jn 17,8-9; 15-19; 17,20-21); az oltáriszentség
elrendelése (Mk 14,22-25); ez ismétlődik ma is a szentmisében;
Jézus elfogása, pere (Mk 14,32-43); most is gyógyít; te is tarts ki Jézus mellett
(virrassz);
Jézus a kereszten - János és Mária (Jn 19,25-27); Mária a mi Anyánk is;
keresztút - a szeretet útja (öszefoglaló liturgikus foglalkozás);
6. témakör
Közösségbe hív
Jézus feltámadt (Jn 20,1-10); a tanítványok öröme, a mi örömünk;
nevén szólítja Mária Magdolnát (Jn 20,11-18); láss, ne csak nézz! - a bűn
elhomályosítja a látást;
az emmauszi tanítványok (Lk 24,13-35); az Írásokat magyarázza, megtöri a
kenyeret (ma is!; szentmise!);
Tamás apostol hitetlensége (Jn 20,19-29); boldogok, akik nem látnak, mégis
hisznek...;

Jézus a Tibériás tavánál (Jn 21,1-14); a feltámadt Jézus békét, szeretetet hoz - ez
az új élet; Jézus búcsúzik (Jn 21,15-17); Péterre bízza az Egyházat, a tanítványok
közösségét;
az Egyház ma (ismétlés; a te egyházközséged);
a tanítványok közössége Jézus mennybemenetele után; imádság, öröm, közösség
(Lk 24,50-53 és ApCsel 1,12-14);
a Mária-tisztelet (május hónapban égi édesanyánkat is köszöntjük);
7. témakör
Tanúságtételre hív
az első Pünkösd - a Szentlélek eljövetele; Péter példát mutat a bátor
tanúságtételből;
a Szentlélek ajándéka bennünk; az ajándékok és gyümölcseik;
összefoglalás: az Egyház indulása;
imádságok ismétlése (Hiszekegy, Üdvözlégy, Miatyánk);
a szentmise részei - ismétlés az eddig tanultak alapján;
év végi értékelés;

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK
Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon
elmondani egy-egy evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét,
tevékenységét. Ismerje a keresztség szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit.

ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Folyamatosan számon kérjük az órán hallott és feldolgozott evangéliumi
történetet vagy tanítást. Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették
meg, illetve sajátították el tanulóink Jézus tanítását. Értékelésünket dicsérettel,
jutalmazással és osztályzattal fejezzük ki. A helytelen vagy pontatlan feleletet javítjuk,
pontosítjuk.

AJÁNLOTT TANKÖNYV
Jézus hív (Szent István Társulat)
Elsőáldozók könyve (Szent István Társulat)

AJÁNLOTT IRODALOM
100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg)
Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A nehezen kezelhető gyermekek (Gondolat,
1991)
Házi színpad sorozat (Unió Kiadó)
Hogyan tartsunk gyermekbiblia-órát? (Ref. Zsin. Ir.)
Ross Campbell: Életre szóló ajándék (Harmat, 1991)
Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen)
Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szent Gellért, 1992)

3. évfolyam

TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL
Heti 2 óra, évi 74 óra
Általában a harmadik évfolyamban készítjük fel a gyermekeket a
kiengesztelődés szentségére és az elsőáldozásra. – A „Találkozás Jézussal” című
tankönyv segítségével a gyermek rácsodálkozik Jézus tetteire, találkozásaira és
példabeszédeire. Felismeri, hogyan kell megfigyelni a csodákat, hogyan kell találkozni
Istennel és emberekkel, és megtanulja, hogyan kell gyakorlatban értelmezni a
példabeszédeket.
A tankönyv figyelembe veszi a gyermek magyar nyelv és irodalmi tudását,
környezetismeretét, rajzkészségét, az énekeknél pedig a kornak megfelelő
hangfekvéseket. A 3. évfolyamos tananyag az 1. és 2. évfolyamos anyagra épül, azokat
mintegy körkörösen bővíti. A gyermek tudásszintjét vertikálisan és horizontálisan
fejleszti.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: A 3. évfolyamban a gyermeknek ismernie kell Jézus életét,
legfontosabb tanításait, el kell sajátítania a bűnbánat szentségével, illetve az
oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat, és tudnia kell a tízparancsolatot és Jézus új
parancsolatát. - Harmadikos korban a gyerekek számára feltétlenül biztosítani kell az
Újszövetségi Szentírás használatát és az órákon mintegy bele kell nőniük a Szentírás
rendszeres olvasásába.
b.) Nevelési cél: A gyermeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a
Jézust követő ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele
való találkozás az Eucharisztiában. A gyermek tárgyi tudásának építésével egy időben

lelki fejlődését is segítenünk kell, hogy a harmadik év végére minél felkészültebb
lehessen az Eucharisztia tudatos vételére. Imaéletének formálásában arra kell
törekednünk, hogy a saját korának megfelelő szinten értse és érezze az ima fontosságát.
Segítenünk kell őt abban, hogy szintjének megfelelően tudatosan válaszoljon Jézus
szeretetére, törekedjen a jóra.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia
Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus tanításáról, példabeszédeiről,
életének főbb eseményeiről.

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
A találkozás - öröm
év eleje - találkozásunk öröme;
Jézussal találkozni öröm; Mária, Simeon, bölcsek (ismétlésként);
a tanítványok öröme; a halászok és Máté meghívása (ismétlés);
találkozni öröm, de nem mindenki örül; a gazdag ifjú (ismétlés); Zakeus (Lk
19,2-10);
2. témakör
A találkozás - változás
a bűnös asszony Simon farizeus házában (Lk 7,26-50); menj, és többé ne
vétkezzél!;
Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46-52); akar Jézussal találkozni és aztán
mindenhova követi; neked is ezt kell tenned!;
Mária-tisztelet - rózsafüzér - liturgikus foglalkozás;
Jézussal találkozni - az örök élet ígérete - Nikodémus (Jn 3,1-21); Isten a Fiát
küldte, hogy aki hisz benne, örökké éljen;
a szamáriai asszony (Jn 4,7-26); Jézus az örök élet forrása;
Péter vallomása (Jn 6,48-71); kihez mennénk; az örök élet igéi Nálad vannak!;
szentáldozásra készülünk;
Mindenszentek, halottak napja - liturgikus foglalkozás;
3. témakör
A találkozás - kapcsolat
példabeszéd a szőlőtőről (Jn 15,1-11); ne engedd magad levágni a szőlőtőről!;
Jézus: a jó Pásztor (Jn 10,11-21); terel, véd, gondoskodik, szeret;

Jézus: a kapu (Jn 10,7-10); meditáció a kapuról;
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6); senki sem juthat az Atyához,
csak én általam - mondja az Úr;
Jézus a gondviselésről tanít (Lk 12,22 és Mt 10,29); a mennyei Atya tudja, hogy
sok mindenre szükségünk van;
példabeszéd a tékozló fiúról (Lk 15,11-32); Isten mindig megbocsát; (első
beszélgetés a szentgyónásról - kiengesztelődés);
adventi készület - bűnbánati idő;
Isten annyira szeretett minket, hogy Fiát küldte közénk; ismétlő jelleggel a
karácsonyi idő eseményei;
karácsonyi óra;
4. témakör
A találkozás - növekedés a bölcsességben
példabeszéd a sziklára épült házról (Lk 6,46-49); életünk alapja az Istenről szóló
tanítás;
a talentumokról szóló példabeszéd (Mt 25,14-30); az Istentől kapott ajándékokat
neked is hasznosítanod kell;
a szűk kapu, keskeny út (Mt 7,13-14); tarts ki akkor is Jézus mellett, ha
környezeted másfelé vinne;
Jézus megtanít arra, hogy ki ad többet (Mk 12,41-44); nem az a fontos, hogy
mennyit adsz, hanem ahogyan adod;
Jézus lecsendesíti a vihart (Mk 4,35-41); minden helyzetben meg kell őriznünk
Jézusba vetett hitünket;
a csodálatos halfogás (Lk 5,1-11); Jézus bizalmat vár;
a bénát Jézus elé viszik barátai (Lk 5,17-26); a tetőbontó szeretet - szeretet és
közös hit barátaiddal együtt;
Jézus meggyógyítja a tíz leprást (Lk 17,11-19); fontos a hála és a köszönet;
a magvetőről szóló példabeszéd (Lk 8,4-15); az Istenről szóló tanítást úgy kell
hallgatni, hogy a mi szívünk is jó föld legyen;
látogatóban Máriánál és Mártánál (Lk 10,38-42); fontos a munka is, de Jézus
tanítása még fontosabb;
ki tartozik igazán Jézushoz? (Lk 8,19-21); te is, ha a mennyei Atya akaratát
teljesíted;
a farizeus és a vámos imádsága (Lk 18,9-14); ne légy öntelt; hibáidat Istennek
megvallani nem gyengeség!;
a nagyböjt kezdete - liturgikus foglalkozás; csendesedni, befelé fordulni, jobban
Jézusra figyelni;
az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37); döntéseidben a szeretet legyen az első
szempont;

Jézus az igazi szeretetre tanít (Lk 6,27-36); azt is szeretni kell, aki nem kedves
hozzánk;
Jézus megbocsátásra tanít (Mt 18,21-22); mindig meg kell bocsátani
(Miatyánk!);
mit kell tennem, hogy Jézus barátja legyek? (Mt 25,31-46); mindenkiben vedd
észre Jézust!;
5. témakör
A találkozás - szeretetből vállalt áldozat
Virágvasárnaptól Nagycsütörtökig (ismétlés); ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre (Lk 22,19-23);
a húsvéti szent három nap eseményei; nevek, jelentések, szokások;
a keresztút mint a találkozások útja a feltámadás fényében; elmélkedés;
Krisztus feltámadt, alleluja!; találkozások (miből ismerik fel Jézust?; és te
hogyan találkozol vele?);
6. témakör
A találkozás - megváltás
Mitől vált meg minket Jézus? (a bűn mint Isten szeretetének visszautasítása)
a főparancs (Mt 22,34-40); szeresd Istent és felebarátodat!;
a Tízparancsolat; az I-III. parancsolat; számodra is Isten legyen a legfontosabb!;
a IV-VI. parancsolat; a család, a felebarát és önmagam helyes szeretete;
a VII-X. parancsolat; keresztény magatartás a közösségben;
a bűnbánat - a kiengesztelődés szentsége; Jézus nem ítél el (Jn 8,1-11); hatalmat
ad az apostoloknak a bűnbocsánatra (Jn 20,19-23); felkészülés az első szentgyónásra;
lelkiismeretvizsgálat a parancsolatok alapján a szeretet szemszögéből;
7. témakör
A találkozás - élet
Jézus az élet kenyere Jn 6,48-51, 53-59
aki engem eszik, énáltalam él...; közvetlen felkészülés az első szentáldozásra;
8. témakör
A találkozás - küldetés
az első keresztények élete;
te is vegyél tudatosan részt a keresztény közösség életében!;

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK
Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el
a bűnbocsánat szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja
fejből a tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok
sorrendjét. Tudjon fejből idézni legalább 20 evangéliumi részből egy-egy verset.
Ismerje Jézus új parancsát.

ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Kérdésekkel és megbeszéléssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve
tették magukévá az órán elhangzott tanítást. A füzetvezetést, házi feladatokat is
rendszeresen ellenőrizzük.
A helyes válaszokat, az órai aktivitást, jó meglátásokat dicséretben részesítjük,
jutalmazzuk. A hibát a szeretettel és nagy tapintattal javítjuk.
Az értékelés változatos módon történik: szóbeli feleletek, rajzok, memoriterek,
szorgalmi feladatok jutalmazása, illetve osztályzattal történő minősítése.
Az első áldozáshoz szükséges vizsgakérdéseket a tanév során folyamatosan
magyarázzuk, tanítjuk és ellenőrizzük.

AJÁNLOTT TANKÖNYV:
Találkozás Jézussal (Szent István Társulat)
Elsőáldozók könyve (Szent István Társulat)

AJÁNLOTT IRODALOM
100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához (Prugg)
A Katolikus Egyház Katekizmusa (Szent István Társulat)
Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A nehezen kezelhető gyermekek (Gondolat,
1991)
Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról (Szent István Társulat)
Házi színpad sorozat (Unió Kiadó)
Herbert Haag: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat)
Hogyan tartsunk gyermekbiblia-órát? (Ref. Zsin. Ir.)
Kézikönyv a Bibliához (Lilliput)
Mérei F. - V. Binét Á.: Gyermeklélektan (Gondolat)
Puskely Mária: Bibliai tájakon (Szent István Társulat)
Ross Campbell: Életre szóló ajándék (Harmat, 1991)

Szegedi Bibliakommentár
Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen)
Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szent Gellért, 1992)

4. évfolyam

NÉPEM VAGYTOK - MONDJA AZ ÚR
Heti 2 óra, évi 74 óra
A negyedik évfolyamban ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk
megéreztetni a gyermekekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek
csúcsaként egyszülött Fiát adta értünk, hogy “mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon,
hanem örökké éljen”. Az összeállítás anyaga beleillik e korosztály színes
képzeletvilágába. - Az ószövetségi elbeszélések a legrégibb idők óta a katekézis
alappéldatárát jelentik. A történetek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy Istenünknek
az egész történelmen végigvonuló szeretetét láttassuk meg: azt a végtelen jóságot,
amellyel minden hűtlenség és engedetlenség ellenére sem hagyja az embert magára,
hanem hű marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlünk gondoskodását.
Negyedik évfolyamosként az “arany életkor” idejét élik meg a gyermekek.
Ennek jellemzői: nyílt bizalom a felnőttek iránt, szellemi szomjúság, elvont igazságok
helyett a konkrétumra figyelés. Az ószövetségi elbeszélések konkrét eseményeket
rögzítenek, s belőlük a minden körülmények között szerető Isten üzenetét olvashatja ki
a negyedik évfolyamos gyermek.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az ószövetségi elbeszéléseket,
ismerjék meg az elbeszélések erkölcsi üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen
isteni szeretetet. Törekednünk kell arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések
Újszövetségre mutató jellegét. - Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az
életkori szakaszban a gyermekek még nem rendelkeznek történeti ismeretekkel, nem
képesek történelmi távlatban gondolkodni. Jóllehet a történetek bizonyos
időrendiségben következnek egymásra, nem célunk az üdvtörténeti sorrendiség
bemutatása.
b.) Nevelési cél: Alapcélkitűzésünk az, hogy megragadjuk a gyermekek
bizalommal teli érdeklődését és azt Isten szeretetére irányítsuk. Tudatosítanunk kell
bennük, hogy miként az ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van.
Segítsük őket abban, hogy mindennapi életükben bizalommal hagyatkozzanak a
mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki bennünk a készséget, hogy figyeljenek
a népét féltő szeretettel vezető és a minden problémára válaszoló Úr szavára.
c.) Módszertani szempontból ajánljuk az induktív eljárást, a szemléltetést, a
dramatizálást és a rajzos önkifejezést.

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia
Tanári segédletek: szemléltető képek

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Nagy néppé teszlek - mondja az Úr
Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása)
Ábrahám legnagyobb próbatétele
Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése)
Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau)
Jákob idegenben
Elfeledkezik-e rólunk az Isten? (József és testvérei)
2. témakör
Kimenti népét az Úr
Legyőzhetjük-e a rosszat? (a csipkebokor)
Mózes küldetése
az egyiptomi csapások;
Ki szabadít meg minket bűneinktől? (a húsvéti bárány)
átkelés a Vörös-tengeren;
Számíthat-e rád az Isten?
Hol vannak a te bálványaid? (az aranyborjú)
Milyen táplálék erősíti lelkünket? (a manna)
Alkalmas eszköze vagy-e az Úrnak? (a képek)
Ki lehet Isten papja? (Kóré lázadása)
Ki szólhat bele Isten terveibe? (Bálám)
Mi a győzelmi jelvényünk? (a rézkígyó)
3. témakör
Vezeti népét az Úr
Mire való a böjt és a lemondás? (Gedeon)
Mit adsz te Istennek? (Jefte)

Adhat-e örömet a bűn? (Sámson)
Meghallod-e az Úr hívását? (Sámuel)
Mit jelent neked az Úr hívása? (Héli fiai)
Vereséget szenvedhet-e Isten? (a frigyláda sorsa)
Milyen ember vagy? (Saul, a király)
Kik az Isten kedvencei? (Dávid felkelése)
Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát)
Mi a legszebb győzelem? (Dávid és Saul)
Igazságosak-e az emberek?
Szabad-e vétkezniük a hatalmasoknak? (Dávid és Uriás)
Nem élsz vissza a szeretettel? (Absalon lázadása)
Ki az igazán bölcs ember? (Salamon imája)
a salamoni ítélet;
Kitől kérjünk tanácsot? (Roboam és Jeroboám)
4. témakör
Népének oltalma és menedéke
Lehet-e kölcsönt adni Istennek? (Illés próféta)
Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata és megmenekülése).
Mit kaptál a keresztségben? (Elizeus, Námán gyógyulása)
Mennyibe kerül a lelki gyógyulás? (Gizei bűnhődése)
Meghálálod-e az Isten jóságát? (Izaiás próféta)
Ki áll melletted, mikor szenvedsz? (Jeremiás)
Van-e élet a halál után? (Ezekiel)
Hogyan vallom meg a hitemet? (Dániel)
Kell-e félni az emberektől? (a három ifjú hűsége)
Kiderül-e minden rosszaság? (a bálványok leleplezése)
Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok)
Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája)
5. témakör
Mindvégig szereti népét
Mindig a többségnek van igaza? (Matatias)
Mi értékesebb az életnél? (A Makkabeusok)
Elfutsz-e Isten elől? (Jónás menekülése)

Hányszor bocsát meg Isten? (a béketűrő Jób)
Meddig kell bízni Istenben? (Judit bátorsága)
Jótettért jót várj? (Tóbiás vaksága)
Hogyan vigyáz ránk az Isten? (Tóbiás gyógyulása)
Kérdezz még többet! (Ezdrás)

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK:
Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják fejből az
olvasmányok végén szereplő szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a
bűn fogalmát, a három isteni erényt, azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg
a legfőbb erényeket az ószövetségi történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt.
Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség
népének Isten által kiválasztott kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait.

ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Az olvasmányok végén szereplő szentírási idézeteket minden órán számon
kérjük. A könyv nélkül tudott szentírási részletet, a bibliai történet értelmes és
értelmezett elmondását osztályzattal minősítjük.
A tanórai beszélgetések során fény derül arra, mi nem világos a tanulók számára,
mi érdekli őket különösképpen a hallott biblai történetek kapcsán. Így ellenőrizhetjük
tudásuk helyességét és hitbeli fejlődésüket.

AJÁNLOTT TANKÖNYV:
Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (1989)
Tanári kézikönyv (A Hitoktatási vázlatok 8. füzete a hittan tankönyv
használatához készült, 1989)

5. évfolyam

AZ ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN
Heti 2 óra, évi 74 óra
Ennek az évnek az anyaga a liturgiáról eddig tanultak összefoglalása,
rendszerezése és bővítése, valamint a liturgia lényegének bemutatása és fogalmi
tisztázása. Ez a téma azért illik az 5. évfolyam anyagába, mert a gyermekek előzőleg

már bizonyos szentségi és liturgikus tapasztalatokat szereztek, valamint ismerik az
Ószövetséget és az Újszövetségben is alapozást nyertek korábbi tanulmányaik
folyamán.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: A tanulókban elmélyítjük a liturgikus cselekmények, helyek,
idők, ünnepek és kellékek jelképrendszerének ismeretét, valamint életkori
sajátosságaiknak megfelelően bevezetjük őket a szentmise és a szentségek teológiájába.
b.) Nevelési cél: Az elméleti megalapozással abban kívánjuk segíteni a
tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon tudjanak részt venni az egyház
liturgikus életében.
Szükséges taneszközök: tankönyv, helyi jegyzet, munkafüzet, Biblia

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Isten népe ünnepel
ünnepek a világon;
az ünneplés lényege: Isten jelen van; emlékezünk; ezáltal inkább Isten
gyermekei leszünk (megszentelődünk);
Isten ószövetségi népének ünneplései;
Jézus is részt vesz ezeken az ünnepeken (biblikus megalapozás);
Jézus vezeti az ünneplést;
az Ősegyház folytatja és teljesíti Jézus parancsát;
az Egyház az ünneplő közösség (egyetemes és helyi egyház);
a liturgikus közösség vezetője;
liturgikus szolgálatok az oltárnál (ministránsok);
liturgikus szolgálatok a közösségben (énekesek, felolvasók);
elődeink és társaink az ünneplésben (földiek és égiek);
2. témakör
A húsvéti misztérium ünneplése
mi a húsvéti misztérium?
a húsvéti misztérium ünneplése a szentmisében (bevezető);
örömmel lehet ünnepelni (akadálya a bűn, ezért bűnbánat);
az ünneplés alapja: a dicsőítés (az angyalok éneke);

az ünnepen szólnak hozzánk: a szentírási olvasmányok;
a válasz: az énekek és a hitvallás;
a kérések: hívek könyörgése;
Isten dicsérete a teremtett világért (az adományok az oltáron);
felkészülés hálaadással (prefáció);
az utolsó vacsora eseményei (az alapítás elbeszélése);
a Lélek megszentel, az Egyház emlékezik és könyörög;
Jézus asztalához hív: Miatyánk, kiengesztelődés;
találkozás: az Úr asztalánál;
hálaadás, búcsúzás és küldetés;
vasárnapi és köznapi találkozások;
az ünneplés folytatása: a zsolozsma;
3. témakör
Az ünneplés helye, ideje és kellékei
a családi otthon mint az imádság helye; a Szentírás olvasásának helye; a
templom: az Isten háza és a közösség otthona; a templom berendezése; liturgikus ruhák;
liturgikus tárgyak;

4. témakör
Ünnepeink
a vasárnap; előkészület karácsonyra; karácsony és vízkereszt; előkészület
húsvétra; a húsvéti szent háromnap; a húsvéti idő; a Szentlélek eljövetele; a
Boldogságos Szűz ünnepei; a szentek ünnepei; a magyar szentek ünnepei;
5. témakör
A szentségek és szentelmények liturgikája
belépés Krisztus közösségébe; küldetésben; a mindennapi találkozások; a bűnös
ember találkozása; a betegség keresztjét viselve; küldetés Isten népéhez; küldetés a
családban; hálaadás Isten adományaiért (szentelmények); búcsú a földi élettől; a
mennyei, örök liturgia
6. témakör
Mindennapi életünk
mindig így volt? (a liturgia fejlődése);
keresztények - nem keresztények? (a liturgikus családokról);

nemzeti értékeink (a népek sajátos lelkisége);
művészet és liturgia (művészeti összefoglaló);
a liturgikus imádság;

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK
A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban.
Ismerje az egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját és liturgiáját, a hét szentség és a
szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban.
Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.

ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független
a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és
írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot.
Tanegységekként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását,
szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a
tanulók tudását.

AJÁNLOTT TANKÖNYV
Dr. Török József: Adoremus Bp. 1998

AJÁNLOTT IRODALOM
A keresztény művészet lexikona (Budapest, 1986. Herder)
Csanád Béla: Alapvető liturgika (Budapest, 1992.)
Ministráns ABC 1-2.
Várnagy Antal: Liturgika (Abaliget, 1993. Lámpás)
Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon

6. ÉVFOLYAM
EGYHÁZUNK
Heti 2 óra, évi 74 óra

A hatodik évfolyam anyaga az egyházra vonatkozó ismeretek felelevenítése,
gazdagítása és mélyítése. Az egyházra vonatkozó kép rendezése és kiegészítése ebben a
korosztályban egyrészt azért fontos, mert a hatodik évfolyam után a gyermek többféle
iskolatípusban folytathatja tanulmányait: fontos tehát, hogy egységes egyházkép
birtokában legyen. Másrészt ebben az életkorban kezd erősödni a gyermekben a
közösségi vágy: szükséges tehát, hogy az egyházi közösségről is alapos ismeretekkel
rendelkezzék.

Cél és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket
szerezhessen az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról.
b.) Nevelési cél: Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás
vágyát, és felébresztjük felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a
döntéshez, amelyben az egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny
tagjává válik.
Szükséges taneszközök. tankönyv, helyi jegyzet, munkafüzet, Biblia

A) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
A természetes közösségből az egyházig
közösségben élek (egyetlen ember sem sziget: a család, mint a közösség sejtje;
barátaim közössége - megnyílás a nagyobb közösség felé; nincs közösség
kommunikáció nélkül);
valamilyen nép körében élek (hogyan él és fejlődik egy nép?; népünk értékei);
az egyház a világban (a világvallások; az egyház megismerésének különféle
útjai);
az egyház élete (mi az egyház - kikből áll egyházunk?; mit „csinál” az egyház?;
az egyház mint Krisztus élő jele);
2. témakör
Az egyház jelei
a keresztség mint a krisztusi életre való születés szentsége (a víz jelentése - egy
jel, amely nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez);
a bérmálás mint a keresztény tanúságtétel szentsége (a választás értelme; a
Szentlélek ajándéka; jel, amely nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez);
az eukarisztia, amely létrehozza az egyházat (vasárnap az Úr napja; az Isten
szava által meghívott közösség; Isten szól népéhez - a közösség válaszol az Istennek; a
közösség megosztja a kenyeret - a kenyér jele; az „emlékezés”, amely a kegyelem

eszköze; a „megtört” kenyér Krisztus teste; az eukarisztia mint az összes szentség
csúcspontja - szentségek);
3. témakör
Az egyház gyökerei
Ószövetség: Isten népének születése (történet, amely még most is tanít; a
kivonulás az Ószövetség szíve; a szabadság útja - a rabszolgák tömegétől a szabad
népig; a puszta - Isten népének bölcsője; a Szövetség - a Tízparancsolat; egy szabad nép
szövetsége Istennel);
Újszövetség: Jézus tanítványainak közössége (Jézus hozza létre az egyházat;
közösség a világ üdvösségéért; Jézus magát adja egyházának; Jézus halálával ad életet
az egyháznak);
4. témakör
Hogyan születik az egyház?
az egyház mint Isten új népe (a föltámadott Krisztustól az egyházig; Pünkösd az egyház születése; az egyház a Szentlélekből születik; az egyház az evangélium
hirdetéséből születik; az egyház a hitből és a keresztségből születik);
az egyház újdonsága (az egyház újdonsága Jézusban van; a megújított élet; az
ideális keresztény élet; egy közösség, amely fejlődik);
egyház - határok nélkül (az egyház Jézus nyomában - az ősegyház élete; az
egyetemesség felé vezető úton; minden ember Istené - Péter tanítása);
5. témakör
Az egyház az evangélium útján
az egyház mindenütt jelen van (a feltámadott meghívja Pált; a pogány kultúra és
a kereszténység; minden népnek hirdették az evangéliumot; az egyház missziós
tevékenysége);
az egyház a történelem századaiban (az üldözések útján; az egyháztörténet főbb
állomásai);
kétezer év történelme (a történelem célja; mindörökké örömben együtt az
Istennel);
6. témakör
Összefoglalás
az egyház lényege és főbb vonásai;
azok számára, akik ebben az esztendőben bérmálkoznak: közvetlen felkészülés a
bérmálkozásra;

B) ALAPKÖVETELMÉNYEK
Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi
vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét,
célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével,
ismerje, hogyan valósította és valósítja ezt a történelem különböző korszakaiban és
napjainkban.

ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független
a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és
írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot.
Tanegységekként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását,
szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a
tanulók tudását.

AJÁNLOTT TANKÖNYV: HIÁNYÁBAN EGYELŐRE
HELYI JEGYZET
AJÁNLOTT IRODALOM
Hitünk és életünk (Budapest, 1991. SZIT)
Progetto uomo (LDC, 1992)
Voi siete miei amici (LDC, 1993)

7. évfolyam

AZ ÓSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET
Szükséges taneszközök
Biblia, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, A katolikus egyház katekizmusa,
megfelelő, korszerű hittankönyvek hiányában helyi tankönyvpótló jegyzetek, témazáró
feladatlapok, térképek

Cél- és feladatrendszer
a) Általános oktatási cél: a tanuló életkorának megfelelően (tehát nem elvont
fejtegetésekkel, vagy felesleges történelmi adatok halmozásával, hanem bibliai

szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan
tapasztalta meg az üdvösséget (megváltást és maradandó boldogságot) ígérő Isten
jelenlétét, működését, és hogyan próbálta „megrajzolni” titokzatos Istenének arcát.
b) Általános nevelési cél: segítjük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő
kicsiny történelmében is jelen van a boldogságot ígérő és előkészítő Isten.

A./ TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Általános bevezető az ószövetségi üdvtörténetbe
az ószövetségi üdvtörténet fogalma
irodalomtörténeti bevezetés az Ószövetségbe
a Biblia mint reflexió a történelmi tapasztalatra (források, műfajok, vallási
drámák!)
2. témakör
Istenélmények Ábrahámtól Mózesig
rövid irodalomtörténeti bevezető a mózesi könyvekbe (műfajok!)
a teremtés csodájára és az eredeti isteni elgondolásra „emlékező” zsidóság (a
teremtésről szóló ének, az éden mint Isten örök elgondolásának szimbóluma)
az öröm hiányát (bűnbeesés) és a bűn következményét (vízözön, Bábel)
„magyarázó” Biblia
Ábrahám istenélménye (meghívása, az ígéret és a szövetség, Ábrahám áldozata)
Isten jelenléte Izsák, Jákob és József életében
a szabadító és útmutató Isten jelenléte Mózes életében (a húsvéti bárány, a
kivonulás és a vándorlás, a tízparancsolat)
3. témakör
Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig

irodalomtörténeti bevezető
a Józsuének tett isteni ígéret (s Jerikó eleste)
a Bírák tapasztalata Isten hűségéről
az isteni hívásra válaszoló Sámuel (és Saul)
a Dávidnak tett messiási ígéret
a Salamon építette templom mint a Jahvéval való találkozás színhelye
4. témakör
Istenélmények a próféták aranykorában és a perzsa korban
a próféták aranykora és a prófétai irodalom
Illés (a Hóreben), az ígéretről beszélő Ámosz és az Isten megbocsátó szeretetét
hirdető Ozeás
Izajás (az Immánuel-jel, a messiás ígérete)
Jeremiás (az új szövetségről)
Ezekiel Izrael igazi pásztoráról
a második Izajás (a Jahve Szolgájáról szóló énekek)
a perzsa kor és irodalma
a prófétai irodalomban tükröződő istenélmény (Zakariás a messiási korról; a
harmadik Izajás a Szolgáról)
a bölcsességi és a lírai irodalomban megfogalmazódó tapasztalat (Jób élménye; a
Példabeszédek; Énekek éneke)

az Isten dicsőségéről és az ember nagyságáról éneklő Zsoltárok
a panaszkodó ember a Zsoltárokban
a szeretet Istene a Zsoltárokban
5. témakör
A hellenista kor emberének tapasztalata Istenről
irodalmi bevezető
az épületes irodalomban megjelenő istenélmény (Jónás; Tóbiás; Eszter; Judit)
az apokaliptikus irodalomban jelentkező ígéret (Dániel látomása az Emberfiáról)
a bölcsességi irodalomban (Prédikátor, Sirák Fia, Bölcsesség) megfogalmazódó
istenélmény
a hívő és a hitvédő történelemszemlélet (Makkabeusok)
6. témakör
Összefoglalás
Az az élmény, hogy az üdvösséget ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási
drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben fogalmazódik meg az Ószövetségben.

B.) ALAPKÖVETELMÉNY
Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és
érintő részeit, tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy
az üdvösséget ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos
műfajokban és jelképekben fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis
alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt
üdvözítő tevékenységére alkalmazni.

AJÁNLOTT IRODALOM
A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT)
Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.)

Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.)
Biblia
Dei Verbum (zsinati konstitúció)
Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT)
Haag, H.: Bibliai Lexikon (Budapest, 1989. Szent István Társulat)
Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991. Kairosz)
Medvigy Mihály: Isten népének története (Budapest, 1989. KKF, 3-19. o.)
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Budapest, 1986. Szent István Társulat)
Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten (JEL Kiadó, 1997)
Claus Westermann: Az Ószövetség teológiájának vázlata (Budapest, 1993.)
Claus Westermann - Gerhard Gloege: A Biblia titkai (Kálvin Kiadó, 1997)
Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó Ker. Kft. 1992)
Szentírásmagyarázat az egyházban (a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott
dokumentuma, Budapest, 1998. SZIT)

8. évfolyam

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET KEZDETE
Cél- és feladatrendszer
a) Általános oktatási cél: szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az ősegyház
tagjai miként tapasztalták meg Jézus Krisztusban az ószövetségi ígéretek és
várakozások beteljesülését.
b) Általános nevelési cél: a szemelvények megfelelő alkalmazásával (például
rámutatva, hogy a víz felszínén Jézushoz közeledő és süllyedő Péter mi magunk is
vagyunk), segítjük a tanulót abban, hogy bátran nyíljon meg az életében jelenlévő
Krisztus felé.

A.) TÉMAKÖRÖK
1. témakör
Általános bevezető az újszövetségi üdvtörténetbe
az újszövetségi üdvtörténet fogalma
irodalomtörténeti bevezető az Újszövetségbe

az Újszövetség mint sajátos reflexió a Krisztus-eseményre (műfajok, vallási
drámák!)
2. témakör
A Krisztus-esemény
irodalomtörténeti bevezető az evangéliumokba
Jézus születése Máté evangéliuma alapján
Jézus tanítása Máté evangéliuma alapján
Jézus tettei (csodái) Márk evangéliumában
Jézus halála és feltámadása Jn és Lk szerint
3. témakör
Az első pünkösd és az ősegyház (ApCsel)
irodalmi bevezető az ApCsel-hez
a Szentlélek eljövetele
az ősegyház élete
Saul megtérése
a misszió és az első zsinat
4. témakör
A Krisztus-eseményt értelmező Pál apostol levelei
irodalomtörténeti bevezető
Isten egyetemes üdvözítő akarata (1 Tim)

az ember megigazulásra szorul (Róm)
a megváltás krisztusi műve (Kol és Ef levél)
az utolsó vacsora ünneplése (1 Kor)
5. témakör
A Krisztus-eseményt értelmező „katolikus” levelek és az apokaliptikus irodalom
irodalomtörténeti bevezető a katolikus levelekhez
Isten a Szeretet (1 Ján)
Krisztus engesztelő áldozata (1 Ján)
a hit cselekedetek nélkül holt (Jak)
Krisztus második eljövetele (2 Pét)
bevezető az apokaliptikus irodalomba (műfaj!)
a sárkány és az asszony szimbolikája (Jel 12)
a Bárány szimbolikája (Jel 5)
az új ég és az új föld szimbolikája (Jel 21)
6. témakör
Összefoglalás
A sajátos műfajokban és igehirdetői célzattal megfogalmazott újszövetségi
vallási drámák tanúsítják, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról, hogy
mesterük a megígért messiás, s hogy az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a
halált.

B./ ALAPKÖVETELMÉNY
Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az
Apostolok Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és
igehirdetői céllal megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy
Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért messiás, s
hogy az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében,
az egyház által közvetített tanításában és az eukarisztiában jelen van.

AJÁNLOTT IRODALOM
Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.)
Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.)
Benyik György: Evangéliumi hagyomány (Szeged, 1991. HTF)
Dei Verbum (zsinati konstitúció)
Dóka Zoltán: Márk evangéliuma (Budapest, 1996)
Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez (Bp., 1998.
SZIT)
Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT)
Gál Ferenc: Jelenések könyve (Agapé 1994)
Gnilka, J.: Márk (Szeged, 2000. Agapé)
Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT)
Jakubinyi György: Máté evangéliuma (Budapest, 1991. SZIT)
Karner Károly: Apokalipszis (Bécs, 1974.)
Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991., Kairosz)
Kocsis Imre: A hegyi beszéd (JEL Kiadó, 1998)
Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (Szent István Társulat, 1995)
Kremer, J.: A halottak jövője (Budapest, 1991. SZIT)
Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.)
Lohfink, G.: Jézus utolsó napja (Budapest, 1992. Egyházfórum)
Schwank, B.: János (Szeged, 2001. Agapé)
Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud.
Akad.)
Thorday Attila: Értünk adta önmagát (Agapé, 1998)
Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995)
Szentírásmagyarázat az egyházban (a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott
dokumentuma, Bp., 1998. SZIT)

EMBER A TERMÉSZETBEN
Az Ember a természetben műveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés
alpvető célja, hogy megalapozza a tanulók természettudományos ismereteit a szűkebb
és a tágabb környezetükről.
Továbbá feladata az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az ember és
a természet összetartozásának, egymásrautaltságának, az ember természetben betöltött
helyének és szerepének felismertetése. A természetben lezajló változások,
kölcsönhatások, jelenségek tudományos bemutatása, modellezése, magyarázata. Pozitív
attitűdök kialakítása, tudatosan cselekvő emberek formálása.
A műveltségi terület sajátos nevelési és képzési feladatainak teljesítése révén
hozzájárul a természet megszerettetéséhez, az értékeinek megóvása iránti felelősség
alakulásához.
Az 1-4. évfolyam természet- és társadalomismeret tantárgya integráltan
tartalmazza az Ember a természetben műveltségi terület adott életkorra megfogalmazott
ismereteit és fejlesztési feladatait, melyhez szervesen kapcsolódnak az Ember és
társadalom műveltségi terület társadalmi környezetet bemutató elemei.
Az 5-6. évfolyam természetismeret tantárgya szintén integrált tanagyaggal
alapozza meg a fizikai, a biológiai és a kémiai önálló tantárgyainak
természettudományos ismereteit úgy, hogy tartalmában és szemléletében szervesen épül
a természet- és társadalomismeret tantárgyára.
Az 1-6. évfolyamok alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A
tanulók megfigyelik saját testük működését, közvetlen természeti és társadalmi
környezetüket, tapasztalatokat gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, méréseket
végeznek. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé az éltkornak megfelelő megismerési
módszerek elsajátítását, gyakorlását és a tapasztalatok rögzítését.
A 7-8. évfolyam fizikai, biológiai és kémiai tantárgyi órakeretében – bár külön
tantárgyként tanítva, de mégis egységben – lehetőség van a korszerű
természettudományos szemléletmód fokozatos kialakítására.
A tanulók életkorának megfelelően mód nyílik az absztrakt gondolkodás
fejlesztésére és az önálló tanuláshoz, önműveléshez szükséges ismeretek, képességek
megalapozására.

Célok és feladatok
Az alapozó és a fejlesztő szakasz szervesen folytatja az 1-4. évfolyamon
megkezdett nevelő-oktató munkát, a készségek és képességek fejlesztését.
A műveltségi terület tartalma biztosítja a korszerű természettudományos
műveltség, világkép, szemléletmód kialakítását. A tanulók megismerkednek a
közvetlen, majd a tágabb környezetük anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, a
természeti környezetük változásaival, kölcsönhatásaival, jelenségekkel és
törvényszerűségekkel.

Az alapozó és a fejlesztő szakasz egymástól pedagógiailag jól elkülönül, mert az
5-6. évfolyam tanulóinak gondolkodása az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épít,
majd a 7-8. évfolyamon előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. A
tanterv ezt a pedagógia kettőséget jól tükrözi, mert a természetismeret integrált, a fizika,
a biológia és a kémia önálló tantárgyként alapozza meg a tanulók természettudományos
ismereteit.
A nevelő-oktató munka lehetőséget biztosít az általános természettudományos
fogalmak, eljárások és szemléletmódok formálására, a tudományos kutatás, mint
társadalmi tevékenység bemutatására. A természettudományos megismerési módszerek
fejlesztésére, az önálló megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek, mérések végzésére,
gyakorlatias tudás megszerzésére.

A tanulók értékelése
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos
ellenőrzése és értékelése.
Módszerét tekintve belső értékelés.
Formáját tekintve félévkor és tanév végén írásos összegző értékelés, a tanulók az iskola
pedagógiai programjában elfogadottak alapján szöveges értékelést vagy érdemjegyet
kapnak
5–6. évfolyamokon, tanévsorán értékeljük a tanulók szóbeli megnyilvánulását, írásbeli
teljesítményét, manuális tevékenységét.
A szóbeli értékelése egész évben folyamatosan történik.
A szóbeli értékelés alapjai lehetnek:
•

a tanuló tényismereti szintje,

•

a szaknyelv használata,

•

az ismeretek alkalmazása,

•

a megfigyelési tapasztalata,

•

a vizsgálódás eredménye,

•

a gyűjtőmunkája,

•

az órai aktivitása.

Egy-egy témakört témazáró teszt vagy feladatlap íratásával zárjuk.
A 7-8. évfolyamokon mivel követelményként jelenik meg az egyszerű
vizsgálatok és kísérletek elvégzése, így szükséges a gyakorlati tevékenységek egyéni
értékelése.
A kommunikációs képességek fejlesztése szempontjából fontos a lehetőségekhez
mérten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése érdekében
a témaközi rövid írásos beszámoló és a témazáró teszt vagy feladatlap íratása.
A feladatokat feladatbankból érdemes kiválasztani, mert így a mért eredmény
összevethető az ott található szórástáblázatban foglaltakkal. Nagymértékű eltérés esetén
az okokat feltárva még a tanmenet módosítása – korrekciós óra beiktatása – is
elfogadható.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és
tárgyi feltételek.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tanterv megvalósulásához a következő tartalmi és minőségi kritériumokat javasoljuk
figyelembe venni.
A megfelelő tankönyv ismérvei:
•

a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret,

•

az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak
megfelelő,

•

alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére,

•

az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető,

•

a tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának,

•

a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást,

•

a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az
emberi kapcsolatokban az eligazodást,

•

a minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési eljárások megfelelőek,

•

az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához,

•

és esztétikus külső és belső megjelenítés.

Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv.

TERMÉSZETISMERET
5-6. évfolyam
Időkeret
Évfolyam
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2
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Összesen
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Bevezetés
A természetismeret tantárgy Mozaik Kiadó által összeállított tanterve a
természetismeret kerettantervével szerves egységet alkot. Lefedi annak céljait,
feladatait, fejlesztési követelményeit, témaköreinek tartalmát. Tartalmazza a
megismerési módszerek fejlesztését, a belépő tevékenységformákat és a továbbhaladás
feltételeit.
A tananyag elrendezése követi a természettudományok logikai felépítését, segíti
az ismeretek egymásraépülését, hozzájárul a megismerési módszerek optimális
fejlesztéséhez és illeszkedik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Ezen elvek szerint
követik egymást a témakörök és rendeződnek a témakörön belül a tanítási egységek. Így
a megismerés mindig az egyszerűtől halad a bonyolult, a közelitől a távoli és az
egyesből az általános felé. Ezzel magyarázható az is, hogy a zöldség és gyümölcsfélék
két időszakban (ősz, tavasz) kerülnek feldolgozásra, mert így a vegetációs időszakhoz
illeszkedve biztosítható az ismeretszerzésben a közvetlen tapasztalatszerzés. A
megismerési módszerek tudatos fejlesztését segítik továbbá a tankönyvek, melyek
tanítási egységeinek algoritmusos felépítése megkönnyíti a tanár számára a tanulás
tanítását, a tanulóknak pedig az otthoni felkészülést.
Mivel a természettudományok előkészítését a környezetismeret 1–4. évfolyama
indítja el, majd a természetismeret 5–6. évfolyama folytatja, így mindkét tantárgy része
és segítője a környezeti nevelésnek. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók életüknek
ebben a fogékony szakaszában értelmileg és érzelmileg is szorosan kötődjenek közeli és
távoli környezetükhöz és a természethez. Figyeljék, ismerjék meg, védjék és gondozzák
értékeit. S miközben felkészülnek a természettudományok tanulására, sokoldalúan
fejlődjenek képességeik, formálódjon magatartásuk, munkaerkölcsük, egész
személyiségük.
Az első részben a természetismeret 5. és 6. évfolyamára vonatkozó célok,
feladatok és fejlesztési követelmények találhatók.
Ezt követik az évfolyamok az alábbi tagozódással:
•

javasolt éves óraterv

•

belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek

•

a tanítás feltételei

•

témakörök

Ezen belül:
•

Cél

•

Tartalom

•

Előzmény, kapcsolódás

•

Feladatok

•

A továbbhaladás feltételei.

A tanmenetek és tantervek a kiadó honlapjáról (www.mozaik.info.hu) szerkeszthető formában letölthetők.

Célok és feladatok
A természetismeret tantárgy szemléletében és tartalmában szervesen épül az 1–
4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot. Így
tanításának legfontosabb célja és feladata a környezetismeretben elsajátított ismeretek
természettudományos szintű bővítése, a megismerési módszerek, életviteli szokások,
készségek, képességek és pozitív személyiségjegyek tudatos továbbfejlesztése. Ezzel
megalapozza a 7. évfolyamtól önálló tantárgyként induló biológia, fizikai, földrajz és
kémia tanítását.
Mindezek megvalósításához szükséges:
•

felfrissíteni és rendszerbe foglalni a környezetismeret 1-4. évfolyamán megismert anyagokkal, tárgyakkal, élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal
kapcsolatos alapismereteket,

•

érdeklődést, kíváncsiságot ébreszteni a tanulókban, közvetlen környezetünk
élettelen és élővilágának természettudományos megismerése iránt,

•

felismertetni ezen ismeretek fontosságát a természeti és társadalmi környezetben való eligazodáshoz,

•

megláttatni és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és
tapasztalható természeti jelenségeket, folyamatokat, változásokat és oksági
összefüggéseket,

•

megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre,

•

tudatosítani, hogy az anyagok, testek, élőlények tulajdonságait, változásait és
a környezetben játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni,

•

megtanítani a tanulókat az elsajátított tények, fogalmak, összefüggések, következtetések, ítéletek mindennapokban történő használatára,

•

folytatni az egészséges, és a környezettel harmonikus életviteli szokások gyakorlását,

•

úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy azt a természet egészének és részeinek megőrzése iránti felelősség, cselekvőképesség és szeretet jellemezze,

•

biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás-tanulás folyamatában, hogy a
megismerési módszerek gyakorlásával formálódjon természettudományos

szemléletük, és fejlődjenek gondolkodási képességeik,
•

megismertetni és gyakoroltatni az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb
módjait,

•

kialakítani a megfigyelésekhez, egyszerű kísérletezésekhez szükséges érdeklődést, türelmet, jártasságokat és készségeket,

•

elsajátíttatni az egyéni és társaival együttműködni tudó tanulás formáit,

•

lehetőséget biztosítani a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítésére,

•

megteremteni az örömteli megismerés lehetőségét és a pozitív tanulási élmények kialakulását,

•

lehetővé tenni a meglévő, vagy az iskolán kívül szerzett ismeretek hasznosítását, beépülését az új ismeretekbe,

•

előkészíteni és megalapozni a természettudományok tanítását: a tények, jelenségek, folyamatok, összefüggések, kölcsönhatások megismerése közben fejlődő képességekkel, formálódó személyiségjegyekkel.

Az európai gazdasági térségben a 2000-es évek elejére kiemelt feladattá vált a
természettudományi, technológiai kultúra magas színvonalának biztosítása. Az e
kultúrát formáló nevelés-oktatás, így az Ember a természetben műveltségi területen
folyó iskolai munka tétje, hogy az elkövetkező évtizedekben Európa a világméretű
gazdasági, tudományos és technológiai versenyben helyt áll-e, nem következik-e be
leszakadás. Eközben hazánk felzárkózása, a gazdaság megerősödése és társadalmi
problémáink egy részének megoldása is azon múlik elsősorban, hogy az oktatás e
területei eredményesen és hatékonyan működnek-e. Ebből következően az Ember a
természetben műveltségi területen zajló oktatás iránti elvárások növekedésével kell
számolni.
Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a
tanulók lehetőséget és hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű
természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot
építsenek fel magukban.
A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az
elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját,
természethez való viszonyát. A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó
magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület
arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak
rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a
természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az
emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. A műveltségi terület keretei között a
természeti és technikai problémák társadalmi viszonyokat is figyelembe vevő
megoldására nevelhetjük a tanulókat, viszonyaikat változtatni képes, aktív, kritikus,
kreatív emberekké formálva őket.

Fejlesztési követelmények
•

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek

A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést a környezet élő és élettelen világa iránt.
Ismerje fel a természeti és az ember által alkotott környezet problémáit. Tanuljon meg
tapasztalatokat, állandóan bővíthető tudományos ismereteket szerezni környezete megfigyelése, vizsgálata, az ismeretterjesztő irodalom és a média által közvetített információk
révén. Legyen képes az ezúton megszerzett tudását és az ismeretszerzés folyamatában
fejlődő készségeit, képességeit a mindennapi életben hasznosítani, hogy tájékozódni és
alkalmazkodni tudjon az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetben.
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról,
természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről
•

a

Tudomány-technika-társadalom

A tudományos vizsgálódások kérdésfeltevéseinek és eredményeinek tudatos összekapcsolása a témához illeszkedő technikai és társadalmi kérdésekkel
•

Természet

Az embernek mint a természet szerves részének kezelése a természeti folyamatok elemzése során. A környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások elemzése. Az e körben
felmerülő problémák felismerése, megoldási módok keresése.
•

Tudomány, tudományos világkép, a tudomány természete

Az egyéni és a tudományos elképzelések összehasonlítása, a tudományos vizsgálódások
hatékonyságának, fontosságának, fejlődésének izgalmas, kaland jellegének érzékeltetése, megláttatása.
•

Tudománytörténet

A tudománytörténet néhány nagy alakjának élettörténetével, munkásságával, eredményeivel való ismerkedés
2. Természettudományos megismerés
•

A természet megismerése

A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel, folyamatokkal összefüggő elképzelések megfogalmazása, az ezekkel kapcsolatos megbeszélésekben való részvétel. A tanult egyszerűbb esetekben a folyamatok eredményeinek előrejelzése s az előrejelzés
eredményességének elemi értékelése. Önálló vizsgálódás, a megfigyelések irányított
rögzítése. Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információk kigyűjtése.
•

Megfigyelés, kísérletezés, mérés

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés vizsgálódásokhoz, elvégzése modellalkotáshoz, problémamegoldásokhoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata.
•

Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények)
használata csoportmunkában.
•

Az ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása

Bekapcsolódás a tanár által ajánlott ellenőrző kísérletek eredményeinek elemzésébe. A
megfigyelések, tapasztalatok, megszerzett ismeretek és azok előzetes elképzelésekhez
való viszonyának saját szavakkal történő, nyelvileg helyes megfogalmazása és írásban
való rögzítése. Az előzetes elképzelések, előrejelzések, valamint a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Törekvés az eltérések magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
•

Az energia átalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai problémákhoz
való viszony

Az energiahordozók jelentősége a hétköznapokban, az energia iránti igény felismerése,
e kérdéskör összekapcsolása emberi tevékenységi területekkel. Az energiatakarékosság
jelentőségével és konkrét módozataival való ismerkedés. Energiatakarékos magatartás
kialakítása
•

Információ

Információközléssel kapcsolatos játékok (pl. kódolás, dekódolás, a zaj szerepének szemléltetése a fogalmak használata nélkül, konkrét játékokban).
•

A tér

Az ismert tér fokozatos „kitágítása”, távolságra vonatkozó becslések. Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. A tájékozódási feladatokban a hely, az irány és a távolság meghatározása, a világtájakra, a földrajzi fokhálózatra, valamint a térképekre vonatkozó ismeretek használata. Magyarország elhelyezése Európában és a Földön.
•

Idő és mozgás

Az idő fogalmát is használó fizikai számítások végzése. Rövidebb távú folyamatok (évszakok, éghajlati és időjárási jelenségek, a természet rövidebb távú, néhány éves, évtizedes, évszázados változásai) áttekintése, elemzése. A mozgás általános jellegének tudatosulása. Leírások, példák megadása hely- és helyzetváltoztató, aktív és passzív mozgásokra az élővilágban.
•

A lakóhely, Magyarország, a Föld és az univerzum

A Föld egészére vonatkozó alapvető ismeretek (pl. a földtengely ferdeségének következményei, földrajzi övezetek, kontinensek, óceánok) megszerzése és használata természeti és társadalmi folyamatok magyarázatára, előrejelzésére. A felszínformák felismerése. A felszínváltozások főbb folyamatainak leírása, példák bemutatása, a változási folyamatok eredményeinek felismerése. A Földünk-környezetünk műveltségi területtel
összhangban Magyarország vagy valamely kontinens földrajzi leírása.
•

Rendszer

Konkrét példákon annak demonstrálása, hogy egy rendszer egységes „viselkedést” produkál, a környezetében valamilyen funkciót tölt be, szerkezete van. Az eljárás alkalmazása elsősorban életközösségek bemutatása során (a konkrét életközösségeket a Földünk, környezetünk műveltségi terület tartalmával összhangban kell kiválasztani).
•

Állapot, változás, folyamat

A tanult körben a természeti élettelen és élő rendszereknek, elemeik állapotainak, változásaiknak, a rendszerekre jellemző folyamatoknak a bemutatása, összehasonlítása (pl.

Földön tapasztalható folyamatok, Naprendszer, életközösségek, éghajlati övezetek, éghajlati és időjárási jelenségek). Az oldódásnak, a halmazállapot-változásoknak, a lassú
és gyors égés folyamatainak, a hőtágulásnak, a testek folyadékban való úszásának, lebegésének, elmerülésének világos elkülönítése a gyakorlati helyzetek elemzése során. E
jelenségek, folyamatok felismerése, kvalitatív leírása.
•

Egyensúly

A fogalom bevezetése egyszerű mérésekkel, kísérletekkel
•

Irányítás, vezérlés, szabályozás

A természetben, elsősorban az életközösségekben szerepet játszó néhány szabályozási
folyamat részletesebb elemzése, a fogalmak meghatározása nélkül.
•

Az élet

Az életjelenségeken alapuló élet-értelmezés használata az élővilág, a Föld folyamatainak elemzése során
•

Evolúciós szemlélet

Az élővilág relatív állandóságának, valamint változásának, a hosszú időszakok alatt lezajló átalakulásnak az elfogadása, az öröklődés lehetséges szerepének felismerése.
•

Az élővilág szerveződési szintjei

Fokozatos ismerkedés a rendszertani egységekkel: sejtalkotó, sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet (egyed), ökológiai rendszer, konkrét esetekben a hierarchikus szerveződés felvázolása. Életközösségek leírására vonatkozó módszerek elsajátítása, alkalmazása konkrét feladatokban.
•

Az élővilág rendszerezése

Nagyobb „osztályok” nevének és egymáshoz való viszonyaiknak az alkalmazása az ismeretszerzés során a hierarchikus osztályozásra vonatkozó tudás használatával.
•

Életműködések

A növényi és az állati anyagcsere összehasonlítása. Az öröklődés és a szaporodás összekapcsolása
•

Fenntarthatóság, a környezet védelme

A környezetet leggyakrabban szennyező anyagoknak és forrásainak az azonosítása, a
szennyezéshez vezető emberi tevékenységek felismerése a környezetben. Általános
problémaérzékenység minden megismert területen. A szennyező anyagokkal való óvatos bánásmód megismerése. A természet jövőjéért, fenntarthatóságáért érzett felelősség
vállalása, a környezet, s különösen a talaj, a víz, a levegő és a táj értékeinek védelme,
megóvása.
2. Tájékozottság az anyagról
Rendelkezzen a tanuló megfelelő mennyiségű és mélységű ismerettel az élő és élettelen
világ anyagainak tulajdonságairól, mennyiségi arányairól, az élő anyag szerveződéséről,
valamint az anyag szerkezetének, felépítésének és működésének összefüggéseiről.
Ehhez az szükséges, hogy a tanuló
•

tapasztalati úton ismerje meg a környezetében előforduló legfontosabb szer-

vetlen és szerves anyagok jellemző tulajdonságait,
•

legyen képes a növényi és állati eredetű anyagok elkülönítésére,

•

tudja milyen a megismert termesztett növények és a haszonállatok termékeinek tápanyagtartalma, tápértéke,

•

törekedjen ezek ismeretében az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend
kialakítására,

•

ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat
és a különbségeket,

•

legyen áttekintő képe az élő anyag szerveződési szintjeiről,

•

vegye észre, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége, szerkezete
elválaszthatatlan a működéstől,

•

értse a környezeti tényezők változása és az élőlények életműködése közti öszszefüggéseket,

•

tudjon egyszerű vizsgálatokat végezni a környezetében előforduló anyagok és
kölcsönhatásaik megismerésében. Használja fel szerzett tapasztalatait a földrajzi jelenségek magyarázatához,

•

ismerje az alkohol, a nikotin és a kábítószerek szervezetre gyakorolt hatását
és utasítsa el fogyasztásukat,

•

ismerje a leggyakoribb környezetszennyezést okozó anyagokat és károsító
hatásaikat,

•

törekedjen ezen szennyező anyagok felhalmozódásának megelőzésére, az
esetleges károk csökkentésére.

3. Tájékozódás az időben
•

Az idő és a természeti jelenségek.

Legyen a tanulónak áttekintő képe a Föld és a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Tudja, hogy a földi világban minden állandó mozgásban, változásban van.
A tanuló tájékozódásához az szükséges, hogy
•

szerezzen gyakorlatot az idő becslésében, mérésében,

•

tudja és értse, hogy a természeti jelenségek, folyamatok időben játszódnak,

•

ismerje fel környezetének változásaiban, kölcsönhatásaiban az idő szerepét,

•

legyen képes az élővilágban játszódó életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslésére,

•

tudja, hogy a természetben vannak megfordítható és nem megfordítható folyamatok,

•

tudatosuljon benne az életfolyamatok megfordíthatatlansága,

•

értse meg, hogy az idő múlásával társadalmi környezete is változik.

4. Tájékozódás a térben
•

A tér és a természeti jelenségek.

Rendelkezzen a tanuló megfelelő térbeli tájékozottsággal az őt körülvevő világban.
Tudja, hogy a természet élettelen dolgait és élőlényeit meghatározott környezet, tér veszi körül, így jelenségeik, folyamataik is itt játszódnak.
A térbeli tájékozódáshoz a tanulónak
•

ismerni kell környezetének határait, felszíni viszonyait, élőlényeit, élettelen
tárgyait és emberi létesítményeit,

•

látni kell a természetes és mesterséges tér hasonlóságait és különbségeit,

•

rendelkezni kell – három dimenzióban – a reális becslés és viszonyítás képességeivel,

•

tudni kell, hogy az élőlények elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől,
mert azzal szoros kölcsönhatásban élnek,

•

ismerni kell a környezetében élő növények és állatok elterjedését, a megismert kultúrnövények fő termőterületét és a hazai életközösségek földrajzi helyét,

•

biztonságosan kell eligazodni a rész és egész viszonyában,

•

ismerni kell a világtájakat, és tudni kell ezeket a valóságban és a térképen
azonosítani,

•

fel kell ismerni a főbb felszínformákat a valóságban, képen, térképen,

•

tudni kell tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén,

•

ismerni kell Magyarország helyzetét Európában és a Földön.

5. Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány
fejlődéséről
Legyen a tanuló tájékozott, és rendelkezzen megfelelő jártassággal a természettudományos megismerésben. Lássa a természettudományok XX. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó szerepét a Föld, valamint a földi élet jövőjében.
Ehhez az szükséges, hogy a tanuló
•

ismerje a természettudományos megismerésben a közvetlen tapasztalatszerzés (megfigyelés, vizsgálódás, mérés, kísérletezés) szerepét és jelentőségét;

•

lássa, hogy a közvetlen tapasztalataival szerzett ismereteit folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet segítségével is fejlesztheti,

•

tudja, hogy ezen információhordozókban téves nézetekkel is találkozhat,
ezért megfelelő kritikával fogadja azokat,

•

ismerje fel a természettudományok óriási szerepét az emberiség jelenkori
problémáinak megoldásában és életkörülményeinek jobbításában,

•

lássa a természettudományok elért eredményeiben a tudósok, kutatók kitartó
szorgalmát és heroikus munkáját,

•

ismerje hazánk kiemelkedő eredményeket elért természettudósait,

•

legyen büszke eredményeikre és nemzetközi elismertségükre,

•

törekedjen munkásságuk széles körű ismertetésére és hírnevük öregbítésére.

Értékelés
Érdemjegyek
Heti 2 óra

Havonta
1-2

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

6-8

2

6-8

2

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, (röp)dolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő – kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/ témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy-egy téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel

Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló.
•

A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi érdemjegye alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem
hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a
bizonyítványba beírt osztályzatával).

TERMÉSZETISMERET – 5. ÉVFOLYAM
Témakörök
Óraszámok felhasználása
Tananyag

Témakörök:

Összesen

új anyag

ismétlés,
gyakorlás

Helyi felhasználás
(kiegészítő anyag, gyakorlás, ellenőrzés)

1. Környezetünk élővilága:Ősz a kertben

07

2

2

11

2. Tájékozódás a térképen

06

2

1

09

3. Az időjárás és az éghajlat elemei

10

1

1

12

4. A földfelszín változásai

12

2

2

16

5. Környezetünk élővilága:
Állatok a házban és a
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Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek
•

Egyszeri és folyamatos megfigyelések, vizsgálódások, egyszerű kísérletek
végzése, takarékos, balesetmentes anyag- és eszközhasználattal.

•

A közvetlen megismerés során nyert tapasztalatok felismerése, értelmezésük
és magyarázatuk egyszerű megfogalmazása, írásos, rajzos rögzítése.

•

Az alapvető fizikai változásokat jellemző mennyiségek mérése, eredményeik
összevetése.

•

Irányok meghatározása a valóságban és a térképen.

•

Távolságmérés a vonalas mértékkel. Jelkulcs használata a térképen.

•

A megfigyelt, vizsgált természeti jelenségek hasonlóságainak, különbségeinek felismerése, elkülönítése.

•

Felszínformák felismerése a valóságban, álló- és mozgóképen, térképen.

•

Közvetlen tapasztalatszerzésre épített analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás, konkretizálás a fogalmak kialakítása során.

•

A környezetben lévő dolgok, élőlények köznapi ismereteinek természettudo-

mányos magyarázata, rendszerezése.
•

Megismerési algoritmusok használata a tapasztalatszerzés, a tanulás és az ismeretek reprodukálása során.

•

Az élő és élettelen világ oksági kapcsolatainak, összefüggéseinek, kölcsönhatásainak felismerése, egyszerű magyarázata, példákkal történő illusztrálása.

•

A rész és egész viszonyának felismerése, elkülönítése.

•

Térképészeti és testtopográfiai (növény, állat) ismeretek elsajátítása, gyakorlása.

•

Alapszintű tájékozódás a térben, a valóság és annak képi, térképi ábrázolása
révén.

•

A megismert szakszókincs szabatos használata a tények, fogalmak, folyamatok, jelenségek, összefüggések leírása, értelmezése és egyszerű magyarázata
során.

•

Problémafelismerés, feladatmegértés, -megoldás gyakorlása.

•

Az önálló információszerzés képességeinek fejlesztése ismeretterjesztő folyóiratok, könyvek, térképek, filmek segítségével.

•

Múzeumok, könyvtárak, növény- és állatkertek, kiállítások – mint információforrások – használata, az értékeik megőrzését szolgáló magatartásformák
elsajátítása.

•

A kulturált és egészséges életviteli szokások gyakorlása.

A tanítás feltételei
Tárgyi feltételek: természetből hozott növények, növényi részek, élő állatok
Szertári készlet:
•

herbáriumi növények, szárított növényi részek

•

kitömött, preparált állatok

•

modellek

•

vázkészítmények

•

madárodúk, madáretetők

•

diaképek, videofilmek, CD-k,képek,

Transzparenssorozat: Az általános iskolai Környezetismeret 4., 5. osztály tanításához
OOK 1985, Veszprém.
Faliképsorozat: Természetismeret 5., 6. osztály tanításához Comenius Kiadó Pomáz,
1997.
Applikációs készlet: a Természetismeret 5-6. osztály tanításához. Mozaik Kiadó Szeged, 2001.
•

nagyítók, iránytűk, hőmérő, légnyomás-mérő, mérleg,

•

biológiai vizsgálódáshoz szükséges anyagok, eszközök,

•

falitérképek: Magyarország domborzata és vizei

•

Magyarország közigazgatási térképe,

•

autótérképek, turistatérképek, a lakóhely térképe,

•

Első Atlaszom.

Fizikai kísérletek eszközei a fizika szertárból
Taneszközök:
•

Tankönyvek, munkafüzetek

•

A természetről tizenéveseknek című sorozat Mozaik Kiadó

•

Természetismeret 5.: Környezetünk élő és élettelen világa. Szerzők: Jámbor
Gyuláné, Vízvári Albertné, dr. Halász Tibor, Mozaik Kiadó Szeged, megjelenik 2001-ben.

•

Tudásszintmérő feladatlapok: Természetismeret 5.: Környezetünk élő és élettelen világa 5. (A, B). Szerzők: Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné, dr. Halász
Tibor

Témakörök
Környezetünk élővilága
1. téma: Ősz a kertben
Cél
Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a növény testfelépítésének és működésének a környezetismeret 1–4. évfolyamán tanult alapismereteit.
Továbbfejleszteni a tanulók tudását az egészséges táplálkozás szempontjából legjelentősebb gyümölcs- és zöldségfélékkel kapcsolatos ismeretekben.
Megláttatni és tudatosítani a növények környezete, szervezete, élettartama, valamint
tápanyagtartalma és felhasználása közti oksági összefüggéseket.
Felismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék leggyakoribb kártevőit és kártételét.
Kialakítani az egészséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás szokásait.
Elsajátíttatni a madárvédelem tennivalóit.
Kifejleszteni a madarakról való gondoskodás igényét.
Felkelteni az érdeklődést a magyar tudósok, növénynemesítők munkája iránt.
Tartalom
Élet az őszi kertben (olvasmány)
Legjelentősebb gyümölcsfáink: szilvafa, almafa és a szőlő habitusa, jellegzetes szervei,
hasznosításuk.
A csemege- és borszőlők tulajdonságai.

A zöldségfélék: paradicsom, paprika, fejes káposzta, sárgarépa testfelépítése, jellegzetes
szervei, egyedfejlődése.
Gyümölcs- és zöldségféléink (származása), termesztési igénye, fő termőterületei.
Jelentőségük az egészséges táplálkozásban, elkészítésük, fogyasztásuk egészségügyi
szabályai.
Gyümölcs- és zöldségféléink leggyakoribb kártevői: peronoszpóra, monília, levél- és
pajzstetvek, alma- és szilvamoly, káposztalepke.
A kártevők elleni védekezés formái.
Az ember kiválogató, nemesítő munkája a kultúrnövények kialakításában. Híres magyar
kutatók, nemesítők munkássága.
Madárvédelem, madártelepítés (kiegészítő anyag).
Növényi eredetű anyagok vizsgálata (kiegészítő anyag).
Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
A lágy és fás szárú növények testfelépítésével kapcsolatos alapismeretek: gyökér, gyökérzet, virág, virágzat, fás szá1r, virág, termés részei.
A növényi szervek életműködései.
A növények életéhez szükséges környezeti feltételek.
Madárvédelmi alapismeretek.
Feladatok
•

Felidézni, rendszerezni és alkalmaztatni a növényi test felépítésével és működésével kapcsolatos korábbi ismereteket.

•

Megismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék nevét, testfelépítését, szerveit és
egyedfejlődését.

•

Elkülöníteni a megismert növények lényeges és lényegtelen tulajdonságait,
felismertetni hasonlóságaikat, különbségeiket.

•

Megfelelő szintű tájékozottság kialakítása a növényi testen a rész és egész viszonyában.

•

Tudatosítani és megértetni a növények származása – igénye –, termesztése, a
kártevők életmódja és kártétele, valamint a gombakártétel és az időjárás közötti összefüggéseket.

•

Megismertetni a gyümölcs- és zöldségfélék leggyakoribb kártevőit és kártételét.

•

Tudatosítani a hasznos madarak szerepét a kártevők pusztításában.

•

Elsajátíttatni a madárvédelem és madártelepítés évszakokhoz kötődő tennivalóit.

•

Tudatosítani a megismert növények tápértékének fontosságát és szerepét az
egészséges táplálkozásban.

•

Megismertetni az egészséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás szabályait, gya-

koroltatni szokásait.
•

Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, tudatosítani takarékos és balesetmentes használatuk fontosságát.

•

Megfelelő szintű jártasság kialakítása a megfigyelések, vizsgálódások végzésében, a tapasztalatok összegzésében, egyszerű magyarázatában.

•

Elsajátíttatni az elvégzett megfigyelések, vizsgálódások egyszerű ábrázolását,
a tapasztalatok írásos rögzítését.

•

Megtanítani a megismerési algoritmusok használatát a növények és szerveik
megfigyelése és jellemzése során.

•

Megismertetni és gyakoroltatni az önálló tanulás elemi módszereit.

Természetföldrajzi környezetünk
2. téma: Tájékozódás a térképen, térképismeret
Cél
Kiterjeszteni a tanulók tájékozódással kapcsolatos ismereteit, továbbfejleszteni az ezekkel kapcsolatos készségeit.
Felismertetni a tájékozódás szükségességét a tágabb környezetben is.
A mágneses kölcsönhatás megfigyeltetésével, vizsgáltatásával megértetni az iránytű
működését.
Megláttatni a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot (a nézőpont megválasztása, a kisebbítés szükségessége).
Felismertetni a térképi ábrázolás korlátait.
Megismertetni a térkép jelrendszerét, és használatában megfelelő begyakorlottságot szereztetni a tanulókkal.
A világtájak megállapításával, a távolságok mérésével, a magasságok leolvasásával, a
különféle térképek jelkulcsának használatával alapozni a szemléleti térképolvasást.
A valóság és az ábrázolt környezet közötti kapcsolatok felismertetésével fejleszteni a tanulók gondolkodását.
A térkép ismeretek használatával továbbfejleszteni ismeretszerzési, feldolgozási képességeiket.
Tartalom
•

A térkép.

•

A világtájak a valóságban és a térképen (mágneses kölcsönhatás).

•

A domborzat és a vizek ábrázolása.

•

Tájékozódás hazánk domborzati és vízrajzi térképén.

•

Magyarország közigazgatási térképe.

•

Térképekkel: országúton, településen, turistaúton.

•

A tájékozódás gyakorlása (munkáltató óra).

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
Saját testhez viszonyított irányok. Tájékozódás az iskola környékén. A település és környéke felszínének jellemző formái, vizei. Tárgyak alaprajza. Kicsinyítés. Útvonalrajzok,
térképszerű ábrázolások. Fő világtájak. Vizsgálódás mágnesekkel. Az iránytű. A domborzat és vízrajz ábrázolása a térképen. Különböző domborzatú tájak. Legnagyobb folyóink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén.
Feladatok
•

Felidézni és rendszerezni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket.

•

Bővíteni a térképismeretet a különféle térképek jelkulcsának használatával.

•

Megismertetni és kísérletekkel alátámasztani az iránytű működésének és
a Föld mágneses környezetének összefüggését.

•

Megértetni az ábrázolt területek nagysága és a térképek méretaránya közötti
kapcsolatot.

•

Összehasonlításokat végeztetni a térképi mérések és a terepen mért távolságok között.

•

Az iránytű által jelzett világtájakat és a térképi irányokat azonosíttatni a térkép tájolásával.

•

Alkalmaztatni a térképolvasás megszerzett ismereteit a szemléleti térképolvasás szintjén.

3. téma: Az időjárás és az éghajlat elemei
Cél
Kibővíteni, rendszerezni a tanulók időjárással kapcsolatos megfigyeléseit, ismereteit.
Felismertetni az időjárási jelenségekben megjelenő törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat.
Észrevétetni a folyamatokban az oksági összefüggéseket, relációkat, időbeli sorrendjüket.
Ráébreszteni a tanulókat a fény, a levegő, a víz anyagi voltára, vizsgálhatóságára, legfontosabb jellemzőire.
Felismertetni a víz halmazállapot-változásait és a hőmérséklet-változások közötti összefüggést.
Megismertetni az időjárás elemeinek szerepét az időjárás alakulásában.
Továbbfejleszteni a mérésekhez, az adatok elemzéséhez, ábrázolásához, rögzítéséhez
kapcsolódó megismerési módszereket.
Alátámasztani a környezetre vonatkozó köznapi ismereteket, természettudományos magyarázatukkal.

Ráébreszteni a tanulókat az időjárás változékonyságára és az éghajlat viszonylagos állandóságára.
Bemutatni hazánk éghajlatának jellemzőit.
Megismertetni az időjárási veszélyhelyzetekben célszerű, ésszerű viselkedést.
Tartalom
•

A fény és kölcsönhatásai.

•

Felmelegedés és lehűlés.

•

A napsugárzás, hőmérséklet. A hőmérséklet mérése.

•

A levegő és a légnyomás.

•

A levegő hőtágulása, a szél keletkezése.

•

A szél és a csapadék.

•

Az időjárás szélsőségei.

•

Az időjárás és az éghajlat.

•

Hazánk éghajlatának jellemzői.

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
Az időjárás elemeinek megfigyelése: napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék. A víz megjelenési formái a természetben. Az évszakok jellemző időjárása. Becslések, egyszerű mérések. A hőmérséklet változása. Halmazállapot-változások a mindennapi életben. Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása. Fagyás,
olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Az olvadás, oldódás megkülönböztetése.
Feladatok
•

Megfigyelésekkel, észlelésekkel, mérésekkel nyomon követni az időjárás elemeinek térbeni és időbeli változásait.

•

Felismertetni a megfigyelt időjárási jelenségekben a fény, a levegő, a víz kölcsönhatásait.

•

Kísérletekkel alátámasztani a természetben is tapasztalható jelenségeket, halmazállapot-változásokat.

•

Számításokkal is kifejeztetni a hőmérséklet napi-, évi átlagos alakulását, a hőmérséklet évi ingadozását.

•

Tematikus térképek vizsgálatával, éghajlati diagramok elemzésével összegyűjtetni hazánk éghajlatának jellemzőit.

•

Információk gyűjtésével megismertetni időjárásunk, éghajlatunk szélsőségeit.

•

Fejleszteni a tanulók rendszerező, csoportosító képességét, s az információk
gyűjtésének, felhasználásának jártasságát.

4. téma: A földfelszín változásai
Cél
Kibővíteni, rendszerezni a tanulók felszínformákra vonatkozó ismereteit.
Felismertetni a földfelszín változásaiban résztvevő fizikai jelenségeket (hőingadozás,
hőtágulás, a folyadékok nyomása, a testek úszása, lebegése).
Megértetni a változások törvényszerűségeit a külső erők felszínformálása kapcsán.
Megismertetni a hegységek, síkságok kialakulásának folyamatát, a talaj keletkezését.
Észrevétetni az emberi tevékenység felszínformáló hatását.
Formálni a tanulók felelős magatartását a táj, a környezet értékeinek megóvása érdekében.
Tartalom
•

A gyűrthegységek.

•

A röghegységek.

•

A vulkáni hegységek.

•

A síkságok kialakulása.

•

A földfelszín gyakori kőzetei.

•

A kőzetek vizsgálata.

•

Hogyan lesz a kőzetből talaj?

•

Folyóvizek, állóvizek.

•

A víz körforgása a természetben.

•

Felszínformák a külső és belső erők párharcában.

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról és felszíni vizeiről.
Közvetett tapasztalatszerzés a helyben meg nem tapasztalható felszíni formákról, vizekről.
Feladatok
•

Oksági kapcsolatok felismertetése a fizikai változások és a földrajzi jelenségek között.

•

Konkrét fogalmak kialakítása a megfigyelések, vizsgálódások alapján.

•

A rész és egész viszonyának értékeltetése a földfelszín formáinak csoportosításával.

•

A szöveges és képi információk értelmezése, rendszerezése, egyszerű következtetések megfogalmazása a felszínformák kialakulásának folyamatánál.

•

Szabatos fogalomhasználat a földfelszíni változások megnevezésében.

•

Folyamatok értelmezése, leírása, egyidejűségük, egymásutániságuk értékeltetésével.

•

Tájékozottság kialakítása az információhordozók használatában.

Környezetünk élővilága
5. téma: Állatok a házban és a ház körül
Cél
Felismertetni a háziasítás évezredes folyamatában az ember tudatos tenyésztő tevékenységét.
Bővíteni a tanulók tudását a leggyakoribb haszonállatok, a kedvtelésből tartott háziállatok és a házban, ház körül vadon élő állatok szervezetének, életmódjának és hasznosításának ismeretében.
Fejleszteni természettudományos gondolkodásukat az ok-okozati összefüggések felismertetésével, tudatosításával és magyarázatával.
Megismertetni az egészséges állattartás és az állatvédelem legfontosabb szabályait.
Kialakítani a tanulókban az állatokról való gondoskodás és az állatok védelmében való
részvétel igényét és felelősségét.
Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képviselőinek megítélésében.
Továbbfejleszteni önállóságukat a közvetlen és közvetett megismerésben, a takarékos és
balesetmentes anyag- és eszközhasználatban.
Tartalom
•

A háziasítás története (olvasmány).

•

A legkedvesebb és legjelentősebb háziállataink külleme, testfelépítése, jellegzetes szervei, életmódja, hasznosítása.

•

A kutya és a házimacska.

•

A házisertés.

•

A szarvasmarha.

•

A házityúk.

•

A házikacsa (kiegészítő anyag)

•

A háziállatok tenyésztése.

•

A haszonállatok testanyagának és termékeinek (hús, tej, tojás) szerepe az emberi táplálkozásban. Felhasználásuk egészségvédelmi szabályai.

•

Kedvtelésből tartott állatok: hullámos papagáj, tengeri malac testhabitusa,
igénye és tartása.

•

A házban és a ház körül vadon élő állatok: házi veréb, füstifecske, házi egér,
vándorpatkány élőhelye, külleme, testfelépítése, életmódja, kapcsolata az emberrel.

•

Állatcsoportok: gerincesek, madarak, emlősök, ragadozók, patások, rágcsálók
közös jellemzői.

•

A megismert állatok szervezete – életmódja, szerveinek felépítése – működése: végtagok – mozgás, csőr, fogazat – táplálék anyaga, táplálékszerzés módja, kültakaró anyaga, tulajdonságai – környezet közötti összefüggések.

•

Az állattartás feltételei, egészségügyi követelményei.

•

Állatvédelmi szabályok.

•

Az állati eredetű anyagok vizsgálata (kiegészítő anyag).

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
Az ember közvetlen környezetében megismert állatok szervezetéről, életmódjáról és az
emberrel való kapcsolatáról elsajátított alapismeretek.
Gerincesek, emlősök, madarak megismert közös tulajdonságai.
Tanórán kívül szerzett ismeretek az állatok előfordulásáról, méreteiről, kültakarójáról,
gazdasági jelentőségéről.
Feladatok
•

Felidézni, rendszerezni és alkalmaztatni a gerincesek, emlősök, madarak testfelépítésével és életműködésével kapcsolatos tudáselemeket.

•

Bővíteni, tudományos ismeretekkel kiegészíteni a házban és a ház körül élő
állatok testfelépítésével és életmódjával kapcsolatos tanulói tudást.

•

Megismertetni küllemük sajátosságait és jellegzetes szerveit.

•

Megértetni és példákkal bizonyítani az állatok szervezete és életmódja, a
szervek felépítése és működése, az állati termékek tápanyagtartalma és a táplálkozásban betöltött szerepe közötti ok-okozati összefüggéseket.

•

Fejleszteni rendszerezőkészségüket az állatcsoportok közös tulajdonságainak
összegyűjtésével, elkülönítésével.

•

Megismertetni a háziállatok hasznát, gazdasági jelentőségét, tartásuk egészségügyi szabályait.

•

Tudatosítani az állati termékek készítésével, vásárlásával és fogyasztásával
kapcsolatos egészségügyi szabályok ismeretének és betartásának fontosságát.

•

Kialakítani a tanulókban a megismert állatvédelmi szabályok alkalmazásának
igényét és gyakorlatát.

•

Megláttatni és hazai példákkal illusztrálni a természettudományok elért eredményeinek szerepét a mindennapi életben.

•

Kialakítani a tudomány jeles képviselőinek élete és munkássága iránti tiszteletet és megbecsülést.

•

Alkalmaztatni az állati test felépítésének megismerési algoritmusait a tanulás
és az ismeretek reprodukálása során.

•

Megfelelő szintű jártasság kialakítása az állati eredetű anyagok vizsgálatában,

a tapasztalatok rögzítésében.
•

Képessé tenni a tanulókat, hogy egyre fokozódó önállósággal szerezzenek
közvetett és közvetlen módon ismereteket.

6. téma: Tavasz a kertben
Cél
A tanulók érdeklődésének felkeltése a kert életében tavasszal bekövetkező változások és
okaik iránt.
Megláttatni a tanulókkal az élővilág sokszínűségét, szépségét és védelmének fontosságát.
Megismertetni a kert legfontosabb élőlényeit és a kert életközösségében betöltött szerepüket.
Fejleszteni a tanulók érzékenységét az összefüggések felismerésére.
Felébreszteni az igényüket a természetvédelemben való aktív részvételre.
Élményt nyújtó tapasztalat- és ismeretszerzéssel erősíteni a tanulási vágyat, megszerettetni a tanulást.
A tudás tiszteletére nevelni a tanulókat.
Tartalom
•

Az éghajlat, a talaj és az élőlények kora tavaszi változásai.

•

A virág és a megporzás.

•

A megtermékenyítés. A termés kialakulása.

•

A tavaszi kert zöldségféléinek és dísznövényeinek habitusa, szerveinek jellemzői és egyedfejlődésük.

•

A vöröshagyma.

•

A tulipán.

•

A burgonya.

•

A veteményborsó és a bab (kiegészítő anyag).

•

A földigiliszta faji sajátosságai, testfelépítése, életmódja.

•

Tavasszal megjelenő gyakori kerti bogár a májusi cserebogár és a burgonyabogár. Faji jellemzőik. Testfelépítésük, életmódjuk, egyedfejlődésük, kártételük.

•

Gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok, bogarak közös tulajdonságai.

•

A biotermesztés lényege, célja.

•

Vegyszerek nélkül (kiegészítő anyag).

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:

A növényi test részei és működése. A virág és a termés fő részei. A bogarak szervezetével és életmódjával kapcsolatos alapismeretek.
Természetismeret 5. évfolyam:
Főgyökérzet, főeres, összetett levél, virágzat, bogyótermés, zöldségféle, kultúrnövény.
Az ember kiválogató, nemesítő munkája a növénytermesztésben.
Az időjárás elemei, az évszakok jellemző változásai.
A levegő, a víz tulajdonságai.
Halmazállapotok, halmazállapot-változások
Feladatok
•

Megláttatni az élő és élettelen természet tavaszi változásait.

•

Alkalmaztatni a tanulók fizikai és földrajzi ismereteit a változások okainak
magyarázatánál.

•

Megismertetni a tavaszi kert élőlényeinek nevét, küllemét, testfelépítését,
életmódját és egyedfejlődését.

•

Felismertetni az élőlények hasonlóságait, különbségeit, elkülöníteni lényeges
és lényegtelen tulajdonságait.

•

Tudatosítani a környezet-szervezet-életmód; felépítés-működés, tápanyagtartalom-felhasználás közötti összefüggéseket.

•

Elsajátíttatni a tavaszi kertben megismert állatcsoportok közös jellemzőit.

•

Megértetni, hogy a kert élőlényei a környezettel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek, életközösséget alkotnak.

•

Tudatosítani a „hasznos” és „káros” helyes értelmezését az élőlények megítélésében.

•

Megláttatni a kártevők elleni küzdelemben a vegyszermentes védekezés fontosságát és jelentőségét.

•

Úgy alakítani, formálni a tanulók szemléletét, gondolkodását, hogy a biokertészet elkötelezett híveivé váljanak.

•

Megfelelő szintű önállóság kialakítása a tapasztalatszerzésben, az algoritmusok használatában és az önálló tanulásban.

7. téma: Év végi ismétlés
Cél
A felsőbb osztályba lépéshez szükséges legfontosabb tudáselemek átismétlése, elmélyítése, a megismerési módszerek, tanulói készségek, képességek gyakoroltatása, pozitív
személyiségjegyek megerősítése.
Tartalom
•

Mit kell tudni a tanév végén?

•

A kert élőlényeiről?

•

A házban és a ház körül élő állatokról?

•

A tájékozódásról?

•

A földfelszín változásairól?

Feladatok
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek, jártasságok, készségek és képességek mérése,
értékelése.
Szempontok
Felismerik-e a megismert élőlényeket?
Tudják-e használni az élőlények jellemzésénél a megismerési algoritmusokat?
Képesek-e a lényeges és lényegtelen dolgok, valamint a hasonlóságok, különbségek elkülönítésére?
Tudják-e az élőlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni?
Felismerik-e és tudják-e magyarázni, példákkal bizonyítani az élőlényekkel kapcsolatos
ok-okozati összefüggéseket?
Milyen szinten képesek megfigyeléseket, vizsgálódásokat végezni, tapasztalataikat rögzíteni, magyarázni?
Hogyan tudják megszerzett ismereteiket, készségeiket és képességeiket hasznosítani, alkalmazni?
Tudnak-e tájékozódni környezetükben, a térképen?
Értik-e az időjárási jelenségek közötti kölcsönhatásokat?
Ismerik-e a domborzati formákat?
Tudják-e kialakulásukat megmagyarázni a szerkezeti mozgásokkal?
Ismerik-e a létrehozásukban érvényesülő folyamatok törvényszerűségeit?
A továbbhaladás feltételei
Az 5. évfolyam végén a tanuló
•

legyen képes a természeti formák, tárgyak, élőlények, egyszerű jelenségek,
folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak összegzésére, írásos, rajzos rögzítésére és szóbeli ismertetésére,

•

tudja felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre jellemző
képi tartalmakat,

•

a képzetek alapján legyen képes fogalmakat, ítéleteket alkotni,

•

tudjon egyszerű magyarázatot adni az élő és élettelen világban megismert okokozati összefüggésekre,

•

használja kellő biztonsággal a megismert mértékegységeket és a szaknyelvet,

•

használja az önálló tanulás megismert technikáit,

•

legyen képes a térkép jelrendszerének alapján elemi térképhasználatra,

•

fogalmazza meg milyen az aktuális időjárás,

•

tudja megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értse azok változásait,

•

jellemezze az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerje az időjárási jelenségek
hatását a felszín változásaira,

•

ismerje fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit,

•

tudja értelmezni kialakulásukat, csoportosítsa ezeket különféle szempontok
szerint,

•

tudjon jellemző tulajdonságokat mondani a megfigyelt kőzetmintákról,

•

legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és tavaszi kert
megismert élőlényeit,

•

ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött
szerepét, fogyasztásuk egészségügyi szabályait,

•

tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek,

•

ismerje az ember szerepét a kultúrnövények kialakulásában és az állatok háziasításnak folyamatában,

•

tudja megnevezni és jellemezni a házban és a ház körül élő állatok küllemét,
testfelépítését, életmódját, emberhez fűződő kapcsolatát,

•

ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás szabályait,

•

rendelkezzen az állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és gyakorlatával,

•

törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására.

TERMÉSZETISMERET – 6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Óraszámok felhasználása
Tananyag
új anyag

ismétlés,
gyakorlás

Helyi felhasználás
(kiegészítő anyag, gyakorlás, ellenőrzés)

Témakörök:

Összesen
74

1.

Tájékozódás a Földön

10

2

2

14

2.

Magyarország
nagytájainak
jellegzetességei

15

2

2

19

Hazai tájaink életközösségei
3.

Erdeink élete

12

1

2

15

4.

Élet a vizekben és a
vizek partján

09

1

2

12

5.

Füves
élővilága

7

–

2

09

6.

Év végi ismétlés

–

5

–

05

területek

Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek
Megadott szempontsor, kísérletmenet alapján megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek
önálló megoldása.
Megfigyelésekhez szempontsor összeállítása, egyszerű kísérletek tervezése, beállítása,
levezetése, tapasztalatainak értékelése, rögzítése tanári segítséggel.
Mérések gyakorlása, mértékegységek (hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő) biztonságos használata.
Önálló és együttműködő munkavégzés a problémák felismerésében, a feladatok értelmezésében, időarányos megoldásában, a tapasztalatok rögzítésében.
A tűzbiztonságnak és a tűzoltás szabályainak megfelelő takarékos és balesetmentes
anyag- és eszközhasználat.
Az anyagok, élőhelyek, élőlények, természeti jelenségek, folyamatok felismerése, a
megfigyelésük, vizsgálatuk során szerzett tapasztalatok összevetése, összefüggéseik magyarázata, példákkal történő bizonyítása.
Helyes szakszókincs és a megismerési algoritmusok biztonságos használata.
Helymeghatározás a földgömbön és a térképen a földrajzi fokhálózat segítségével.
Megadott koordináták alapján földrajzi helyek megkeresése.
Képzetek kialakítása a földrajzi övezetekről.

Magyarország helyzetének, nagytájainak, környezeti értékeinek leíró jellegű bemutatása.
Információszerzés a térképek, földgömb, film, elektronikus média és a valóságos környezet által.
A valóság és a képi információhordozók összevetésével a reális becslés, viszonyítás
gyakorlatának, valamint a rész és egész viszonyában való tájékozottságnak a fejlesztése.
Tiszta képzetekre épülő logikai műveletek végzése a fogalomalkotások során.
Az önálló tanulás képességeinek fejlesztése a képi és szöveges információhordozók
spontán és irányított használatával.
Múzeumok, könyvtárak, védett természeti értékek, kiállítások, növény-, állatkertek és a
természetbe tett kirándulások információforrásként való használata.
A kulturált, értékvédő és a természet védelmét szolgáló magatartás formálása, gyakorlása.
A tanítás feltételei
Tárgyi feltételek: természetből hozott növények, növényi részek, élő állatok
Szertári készlet:
•

herbáriumi növények, szárított növényi részek

•

kitömött, preparált állatok

•

modellek

•

vázkészítmények

•

diaképek, videofilmek,CD-k,képek

Transzparenssorozat: Az általános iskolai környezetismeret 4. és 5. osztály tanításához
OOK 1985, Veszprém. Az általános iskolai biológia 6. és 8. osztály tanításához OOK
1986, Veszprém.
Faliképsorozat: Természetismeret 5., 6. osztály tanításához Comenius Kiadó Pomáz,
1997.
Applikációs készlet: a Természetismeret 5-6. osztály tanításához. Mozaik Kiadó Szeged, 2001.
Nagyítók, mérőeszközök:
Térképek, földgömbök, tellurium.
Biológiai vizsgálódáshoz szükséges anyagok, eszközök.
Taneszközök:
•

A természetről tizenéveseknek című sorozat tankönyvei, munkafüzetei

•

Természetismeret 6.: Hazánk tájai és életközösségei. Szerzők: Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné, Mozaik Oktatási Stúdió Szeged, Megjelenik 2002.

•

Tudásszintmérő feladatlapok: Természetismeret 6.: Hazánk tájai és életközösségei. (A, B). Szerzők: Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné

Témakörök
1. téma: Tájékozódás a térképen és a földgömbön
Cél
Az 1-4. osztályban a tájékozódásról tanultak kiterjesztése a földgömbi ismeretek kapcsán.
A tájékozódáshoz szükséges szempontok – irány és távolság – megerősítése a szélességi
és hosszúsági körök megismertetésével.
A térbeli elvonatkoztatás képességének továbbfejlesztése: árnyaltabb és biztosabb képzetek kialakításával. A természettudományos gondolkozáshoz szükséges képességek
alapozása a természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével.
Az értelmes összefüggésekre épülő tanulás eljárásainak gyakoroltatása a tankönyvi és
egyéb információhordozók felhasználásával.
A tanulás iránti motiváció felkeltése, fenntartása örömteli megismerési, tanulási élményekkel.
A környezet iránti érzékenység felkeltése. A környezettudatos magatartásmód alakítása.
Az ismeretnyújtás és a gondolkodási képességek alapozása a természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz elsajátításához.
Tartalom
•

Mi van a Föld felszínén?

•

A szélességi körök.

•

A hosszúsági körök. Földrajzi fokhálózat.

•

Kontinensünk Európa, hazánk helye Európában.

•

Miért váltakoznak a nappalok és az éjszakák?

•

Miért váltakoznak az évszakok?

•

Éghajlati övezetek.

•

Az éghajlatalakító tényezők.

•

Európa éghajlatai.

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. osztály:
Tájékozódás a település környékén.
Természetismeret 5.
A térkép. Tájékozódás Magyarország térképein, fő és mellékvilágtájak.
Feladatok
•

Felidézni a tájékozódásról tanultakat.

•

Bővíteni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket: a kontinensek, óceánok, a
hosszúsági és szélességi körök megismertetésével, hazánk földrajzi helyzetének meghatározásával.

•

Megismertetni a tanulókat a Föld gömb alakjával és a gömb alakkal kapcsolatos éghajlati övezetességgel.

•

Felismertetni a Föld mozgásai és az időszámítás közötti összefüggéseket.

•

Bemutatni a Föld Nap körüli keringésének, tengelyferdeségének és a besugárzásnak szerepét az évszakok kialakulásában.

•

Jellemezni az egyes éghajlati övezeteket.

•

Megismertetni a tanulókkal az éghajlatot kialakító tényezőket. Megfigyeléseket végeztetni a Nap napi és évi látszólagos mozgásáról.

•

Bemutatni a földgömb (tellurium) segítségével az égitestek helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban.

2. téma: Magyarország nagytájainak jellegzetességei
Cél
A tájékozódás kiterjesztése Magyarország földrajzi helyzetének megismertetésével: a
Földön, Európában és a Kárpát-medencében.
Magyarország nagytájainak kialakításában résztvevő folyamatok megértetése.
Összefüggések megláttatása a kialakulás folyamatai és a mai felszín között.
Az egyes tájak vizsgálatához szükséges szempontok megismertetése és használtatása.
Megismertetni az egyes tájak felszínét, éghajlatát, vizeit, legfontosabb környezeti értékeit.
Képet adni a hazai tájak életéről, társadalmi jellemzőiről.
A hazai tájak környezeti, társadalmi értékeinek megismertetésével a helyes környezeti
attitűd, magatartás, értékrend alakítása.
Tartalom
•

Hazánk a Kárpát-medencében.

•

Az Alföld homokbukcás vidékén.

•

Élet az Alföldön.

•

A Kisalföld.

•

Az Alpokalja.

•

A Dunántúli-dombság.

•

Élet a Dunántúli-dombságon.

•

A Dunántúli-középhegység.

•

Élet a Dunántúli-középhegységben.

•

A Balaton.

•

Az Északi-középhegység.

•

Élet az Északi-középhegységben.

•

Világörökségünk: Aggtelek.

•

Hazánk szíve: Budapest.

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 1-4. évfolyam:
A lakóhely jellegzetességei. A település és környéke felszínének jellemző formái, vizei.
A település lakóinak élete régen és most. Élet a fővárosban és az ország más vidékein.
Hazánk fővárosa Budapest. Különböző domborzatú tájak, legnagyobb folyóink, tavaink
felismerése. Magyarország domborzati és vízrajzi térképén. Tájaink képekben.
Természetismeret 5. osztály
Tájékozódás Magyarország domborzati és vízrajzi, Magyarország közigazgatási térképén.
Felszínformák kialakulása, jellemzőik. A talaj. Hazánk éghajlatának jellemzői.
Feladatok
•

Hazánk földrajzi helyzetének megismertetése.

•

A felszínformák kialakulásánál már megismert folyamatok felidéztetésével
bemutatni hazánk nagytájainak felszínfejlődését.

•

Képet kialakítani hazánk nagytájairól a térképi és szöveges információk, képek, filmek, modellek, ismeretterjesztő kiadványok, tanulói gyűjtőmunkák segítségével.

•

A hazai tájak környezeti értékeinek bemutatásával a tanulók környezettudatának felelősségérzetének fejlesztése.

Hazai tájaink életközösségei
3. téma: Az erdő élővilága
Cél
Megláttatni a hazai erdők szépségét, változásainak sokszínűségét.
Felkelteni a tanulók érdeklődését az erdő életközösségének élőlényei és évszakokhoz
kötődő változásai, valamint az életközösségben betöltött szerepük iránt.
Alakítani, formálni ökológiai szemléletüket az élőlények és környezetük közötti ok–okozati összefüggések felismertetésével, tudatosításával.
Megláttatni a hazai erdők gazdasági jelentőségét, veszélyeztetettségét.
Elsajátíttatni olyan magatartásformákat, viselkedésmintákat, melyek az erdei életközösség életének zavartalanságát biztosítják.
Kialakítani az erdővédelemben való aktív részvétel igényét.

Érdeklődést kelteni a hegyvidéki erdeink területén kialakított nemzeti parkok természeti
kincsei iránt.
Tartalom
•

Hazai erdőségeink kialakulásának környezeti feltételei, földrajzi helye, jellemzői.

•

Lombhullató fák és cserjék: kocsánytalan tölgy, kökény, gyepürózsa testfelépítése, jellemzői, hasznosítása.

•

Az erdő aljnövényei: hóvirág, erdei pajzsika, mohák szervezeti sajátosságai,
jelentőségük. Az erdő gombáinak testfelépítése, életmódja, egyedfejlődése és
szerepük az erdő életközösségében. Erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca elkülönítése. A gombafogyasztás szabályai.

•

Gombák, mohák, harasztok, zárvatermők, kétszikűek közös jellemzői.

•

Az erdő ízeltlábúi: farontó bogarak, gyapjas lepke, koronás keresztespók, közönséges kullancs szervezete, élete.

•

A rovarok és a pókok hasonlóságai és különbségei.

•

Az aljnövényzet állatai: éti csiga, erdei egér szervezete, élete.

•

Madarak az erdőben: széncinege, nagy fakopáncs, erdei fülesbagoly teste és
élete.

•

Az erdő emlősei: róka, őz, vaddisznó, gímszarvas külleme, testfelépítése,
életmódja.

•

Táplálkozási láncok az erdőben.

•

Az erdő jelentősége, veszélyeztetettsége, védelme.

•

Nemzeti parkok helyvidéki erdőségeink területén: Bükki NP, Duna–Ipoly
NP, Balaton-felvidéki NP, Aggteleki NP.

•

Az erdő élőlényeinek vizsgálata (kiegészítő anyag).

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 4. évfolyam:
Az erdő és élőlényeivel kapcsolatos alapismeretek.
Természetismeret 5. évfolyam:
A gyümölcs- és zöldségfélék testfelépítése, élettartama. A kertben, a házban és a ház
körül élő állatok testfelépítése, jellegzetes szervei, életmódja, egyedfejlődése.
Állatcsoportok: gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok, bogarak, gerincesek, madarak, emlősök: ragadozók, patások, rágcsálók közös jellemzői.
Természetismeret 6. évfolyam
Az Északi-középhegység, a Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-dombság felszíni viszonyai, éghajlata, vízrajza, talaja.
Feladat
•

Alkalmaztatni a környezetismeretben, valamint a hazai tájak megismerése so-

rán elsajátított fizikai és földrajzi ismereteket.
•

Bemutatni a hazai erdők kialakulásának környezeti feltételeit, földrajzi helyét
és változásait.

•

Felismertetni az erdő legjellemzőbb fás és lágy szárú növényeit.

•

Megláttatni a növények, növénytársulások hasonlóságait és különbségeit, valamint a baktériumok, gombák és a növények szerepét az életközösségben.

•

Elkülöníteni a leggyakoribb ehető és mérgező gombapárok küllemi sajátosságait. Megtanítani a gombafogyasztás legfontosabb szabályait.

•

Megismertetni az erdő legjellemzőbb fogyasztó szervezeteinek nevét, szervezetét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét.

•

Megértetni és példákkal bizonyítani a környezet és az erdő élőlényei között
meglévő ok–okozati összefüggéseket.

•

Elsajátíttatni az erdőjárás szabályait az erdő és az ember egészségének védelme érdekében.

•

Megláttatni az erdők gazdasági értékét és a bioszférában betöltött szerepét.

•

Felébreszteni kíváncsiságukat a hegyvidéki erdőségek területén kialakított
nemzeti parkok értékei iránt és vágyat ébreszteni felkeresésükre.

•

Biztosítani a tanulói képességek sokoldalú kibontakoztatását a megismerési
algoritmusok és az önálló tanulás módszereinek és gyakorlásával.

4. téma: Élet a vízben és a vizek partján
Cél
Felkelteni a tanulók érdeklődését a vizek és vízpartok sajátos életfeltételei és élőlényei
iránt.
Tudatosítani a környezeti tényezők, az élőlények igénye és vízi, vízparti elrendeződésük
összefüggéseit.
Feltárni a vízi és vízparti élővilág elválaszthatatlanságát, sokszínű kapcsolatrendszerét.
Megláttatni a környezeti tényezők és az élőlények szervezetének, életmódjának hasonlóságaiban a környezethez való alkalmazkodás ökológiai magyarázatát.
Felismertetni a folyó- és állóvizek szerepét a bioszférában.
Bemutatni a vízszennyezés forrásait és veszélyét, felismertetni a lokális vízszennyezés
globális következményeit.
Megismertetni a hazai vízi világ megőrzésére létrehozott nemzeti parkok földrajzi helyét, természeti értékeit.
Tartalom
•

Vizek, vízpartok életfeltételei.

•

Az édesvizekben élő baktériumok, növényi és állati egysejtűek szervezetének
és életmódjának jellemzői, szerepük a vizek öntisztulásában.

•

A vizek hínárnövényei: fonalas zöldmoszat, békalencse, hínáros békaszőlő,
nád.

•

A vízparti fák faji jellemzői, gazdasági jelentőségük.

•

Tavak, folyók ízeltlábúi: kecskerák, gyötrő szúnyog, szitakötők külleme, testfelépítése, életmódja, egyedfejlődése.

•

Rákok. Puhatestűek.

•

Tavi kagyló és az orvosi pióca szervezete, élete.

•

A ponty és a lesőharcsa faji jellemzői, vízi életmódhoz alkalmazkodott szervei. Halak.

•

A kecskebéka és a vízisikló külleme, testfelépítése, életmódja, egyedfejlődése. Kétéltűek.

•

Vízpartok madarai: tőkés réce, barna réti héja.

•

Az édesvizek élőlényeinek táplálkozási kapcsolatai.

•

A vízszennyezés forrásai, következményei.

•

A vizek öntisztulása és a vizek védelme.

•

Tavak, folyók területén kialakított nemzeti parkok. Fertő tavi NP, Duna–Dráva NP, Balaton-felvidéki NP (Kis-Balaton) természeti értékei.

Előzmény, kapcsolódás
Környezetismeret 4. évfolyam:
A vízi, vízparti környezettel és élőlényeivel kapcsolatos alapismeretek.
Természetismeret 5. évfolyam:
A víz (folyadékok) fizikai tulajdonságai.
A víztisztítás egyszerű módszerei.
A gyümölcs- és zöldségfélék testfelépítése, szervtípusai.
A kertben, a házban és a ház körül élő állatok testének, életmódjának jellemzői.
Állatcsoportok: gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok, gerinctelenek, gerincesek, madarak
közös tulajdonságai.
Természetismeret 6. évfolyam:
Hazánk álló- és folyóvizei. Hazai erdők növényeinek és állatainak testfelépítése jellegzetes szervei, életmódja.
Növény- és állatcsoportok: zárvatermők, kétszikűek, teleptestűek, gerinctelenek, csigák,
rovarok, ízeltlábúak, gerincesek, madarak közös tulajdonságai.
Feladatok
•

Alkalmaztatni a tanulók korábbi földrajzi, fizikai és biológiai ismereteit.

•

Megláttatni az édesvizek és a vízpartok sajátos környezeti tényezőit és életfeltételeit.

•

Felismertetni a hazai vizek és vízpartok legjellemzőbb élőlényeit.

•

Tudatosítani az életközösségben elfoglalt helyük és szerepük ok–okozati öszszefüggéseit.

•

Megtanítani és példákkal illusztráltatni a vízi, vízparti környezethez való alkalmazkodás tipikus szerveit és a vízi életmód jellemzőit.

•

Feltárni és bizonyíttatni a vízi és víziparti élőlények szoros kapcsolatát, elválaszthatatlanságát.

•

Megláttatni az édesvizek jelentőségét és egyre növekvő veszélyeztetettségét.

•

Tudatosítani, hogy a vizek öntisztulási folyamatai végesek.

•

Kialakítani a tanulókban a vizek védelmét szolgáló magatartást.

•

Megismertetni a hazai vízi világ hazai nemzeti parkjait és tudatosítani, hogy
igazi szépségeik csak a személyes találkozás során tárulnak fel.

•

Bemutatni Kitaibel Pál, Hermann Ottó életét és munkásságát.

5. téma: Füves területek élővilága
Cél
Bővíteni a tanulók ismereteit, fejleszteni képességeit.
Feltárni a megismert életközösségek és a füves területek élővilágának hasonlóságait, különbségeit. Tudatosítani a különbségek okát.
Kíváncsiságot ébreszteni a füves területek élőlényei és környezethez való alkalmazkodása iránt.
Megismertetni az életközösség jellegzetes élőlényeinek küllemét, életmódját és táplálkozási kapcsolatait.
Megláttatni a füves területek életközösségének jelentőségét a bioszférában, felismertetni
élőhelyük szűkülésének és pusztulásának veszélyét.
Továbbfejleszteni ökológiai szemléletüket.
Vágyat ébreszteni a füves puszták nemzeti parkjainak felkeresésére.
Megfelelő szintű önállóság elsajátítása a közvetlen és közvetett megismerés tanulási
módszer valamennyi formájában.
Tartalom
•

Füves területek környezeti tényezői.

•

A füves puszták legjellemzőbb növényeinek angolperje, pongyola pitypang,
mezei zsálya neve, faji bélyegei és szerepe az életközösségben.

•

Hasznos gyógynövények és veszélyes gyomok (olvasmány).

•

Az életközösség állatainak: olasz sáska, fürge gyík, vakond, mezei pocok,
mezei nyúl, fácán, fehér gólya külleme, szervezetének és életmódjának környezethez való alkalmazkodása, egyedfejlődése. Hüllők közös tulajdonságai.

•

A füves területek legjellemzőbb táplálkozási láncai.

•

Az életközösség veszélyeztetettsége, gondozása és védelme.

•

A füves területek értékeinek megőrzésére hivatott nemzeti parkok: Hortobágyi NP, Kőrös–Maros-közi NP, Kiskunsági NP védett természeti kincsei.

Előzmény, kapcsolódás
A mező életfeltételeivel és élőlényeivel kapcsolatos alapismeretek.
Természetismeret 5. évfolyam:
A talaj keletkezése, jellemzői. A talaj védelme. Hazánk éghajlatának jellemzői. A kertben élő bogarak testfelépítésének és egyedfejlődésének jellemzői.
Természetismeret 6. évfolyam:
Az Alföldek felszíne, éghajlata és talaja.
Az erdő, a víz és a vízpart állatainak jellegzetes szervei, életmódja és egyedfejlődése.
Állatcsoportok: ízeltlábúak, rovarok, gerincesek, kétéltűek, madarak, emlősök: rágcsálók közös jellemzői.
Feladat
•

Felismertetni a füves puszták kialakulásának környezeti tényezőit és az élőhely életfeltételeit.

•

Elsajátíttatni a füves területen együtt élő és egymással táplálkozási kapcsolatban lévő élőlények nevét, küllemét, testfelépítését,életmódját és egyedfejlődését.

•

Megláttatni az élőlények életközösségben betöltött szerepét.

•

Megértetni ezen élőhelyen az alkalmazkodás fontosságát és jelentőségét a fajok fennmaradásában.

•

Felismertetni a füves területek fontosságát, élőhelyeik szűkülésének veszélyét.

•

Bemutatni a füves területeken kialakított nemzeti parkok tájait, legjellemzőbb
védett növényeit és állatait.

•

Felébreszteni a tanulók igényét felkeresésükre.

•

Gyakoroltatással fokozni az önállóság mértékét és színvonalát az ismeretszerzésben.

6. téma: Év végi ismétlés
Cél
A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb tudáselemek átismétlése, elmélyítése, a
megismerési módszerek, tanulói készségek, képességek gyakoroltatása, pozitív személyiségjegyek megerősítése.
Tartalom
•

Mit kell tudni a tanév végén:

•

A Föld felszínéről és mozgásairól?

•

Hazánk tájairól?

•

A füves területek életközösségéről?

•

A víz és vízpart élővilágáról?

•

Hazai erdeink életéről?

Feladat
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek, jártasságok, készségek és képességek mérése,
értékelése.
Szempontok:
Felismerik-e a tanulók az élőhelyet és az élőlényeket?
Tudják-e a megismert élőlényeket jellemezni?
Milyen szinten képesek használni a megismerési algoritmusokat?
Hogyan sajátították el a szaknyelvet?
Ismerik-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?
Értik-e és tudják-e példákkal illusztrálni az életközösségek jellemző ok–okozati összefüggéseit?
Képesek-e a megismert élőlények csoportosítására?
Tudnak-e táplálékláncokat összeállítani?
Miként tudnak önállóan ismereteket szerezni, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni, végezni és a tapasztalatokból következtetéseket levonni?
Hogyan tudják megszerzett ismereteiket használni, alkalmazni?
Tudnak-e tájékozódni a Föld felszínén?
Képesek-e a földrajzi fokhálózat segítségével helymeghatározást végezni?
Értik-e a Föld alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggéseket?
Tudják-e a Föld mozgásai és a földi időtartamok közötti összefüggést?
Értik-e a Föld Nap körüli keringése, tengelyferdesége és az évszakok váltakozása közötti kapcsolatot?
Ismerik-e hazánk tájainak legfontosabb jellemzőit?
Tudják-e a tájak kapcsolódó topográfiai fogalmakat?
Tudnak-e tájékozódni Magyarország térképén?
Képesek-e életkoruknak megfelelő szinten, önállóan ismereteket gyűjteni, ezeket megadott szempontok szerint csoportosítani?
Jól használják-e a szakkifejezéseket?
Alkalmazzák-e ismereteiket a feladatok megoldásánál?
A továbbhaladás feltételei
A 6. évfolyam végén a tanuló

•

legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésére, összegzésére és a mért adatok értékelésére,

•

tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten
az érintésvédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni,

•

ismerje fel a vizsgálódások, kísérletek során a veszélyhelyzeteket és törekedjen elkerülésükre,

•

legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, általánosítani,

•

ismerje fel, értse és bizonyítsa példákkal az élő és élettelen világ ok-okozati
összefüggéseit,

•

használja megfelelő biztonsággal a megismert tanulási technikákat,

•

elemi szinten tudjon tájékozódni a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével,

•

tudja felsorolni a kontinenseket és az óceánokat. Mutassa meg ezeket a földgömbön,

•

tudjon egyszerű, szemléletes képet adni a földrajzi övezetekről,

•

használja a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére,

•

tudjon a térképről adatokat leolvasni, használja a térkép jelkulcsát,

•

ismerje fel leírásról, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait, lakókörzetének néhány nevezetes települését és az ország fővárosát,

•

legyen képes felismerni, megnevezni és az algoritmusok segítségével jellemezni hazánk életközösségeinek megismert élőlényeit,

•

ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, életközösségben betöltött
szerepét,

•

értse az élőlények előfordulása és igénye, környezete, szervezete, életmódja,
a szervek felépítése és működése közti ok–okozati összefüggéseket,

•

tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani,

•

ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét, területi elhelyezkedését,
megőrzendő természeti kincseit,

•

tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége,

•

lássa a természet védelmének fontosságát és rendelkezzen a természetvédő
magatartás jellemzőivel.

BIOLÓGIA
7-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

7.
heti

évi

8.
heti

évi

Biológia

1,5

55,5

1,5

55,5

Összesen
111

Bevezetés
Lefedi azok céljait, feladatait, fejlesztési követelményeit és témaköreinek
tartalmát. Tartalmazza az értékelés és ellenőrzés módját és szempontjait, a tantárgy
tanításának feltételeit.

Célok és feladatok
A biológia tantárgy tartalmában, szemléletében
természetismeret tantárgyra épül, azzal egységet alkot.

az

1-6.

évfolyam

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók olyan képességekre tegyenek szert,
amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak és bővíthetik az élő természetről
megszerzett tudásukat.
A tudományos megismerés iránti igényük fejlődését segíti a híres magyar
tudósok életének, munkásságának bemutatása.
További
feladatunk,
hogy
a
tantárgy
ismeretanyagával
olyan
természetszemléletet, biológiai tudást alakítsunk ki, amellyel a tanulók megismerik a
földi élet sokféleségét, változatosságát és a természet szépségét. Felismerik az
életközösségek tagjainak egymásra hatását, a természeti tényezők dominanciáját és a
biológiai egyensúly jelentőségét, a növény- és állatvilág védelmének fontosságát, a
genetikai örökség, és a biológiai információ védelmét.
Megismerik továbbá a rendszerezés elveit, a rendszertani egységeket, el tudják
helyezni a növény- és állatvilág tagjait rokonsági, fejlődéstörténeti alapon a
rendszerben. Látják a természet egységét, az anyag körforgalmát a bioszférában,
különös tekintettel a szennyeződésekre. Ismerik az evolúció tudományának fejlődését, a
földi élet kialakulását. Értik és elfogadják az ember fejlődésének bemutatásával a külső
megjelenésükben különböző emberek – emberfajták – azonos értékét.
Ismerjék az egészséges életmód elemeit, tudják ezeket alkalmazni saját
életvitelükben. Továbbá ismerjék az egészségkárosító életvitel és a kábítószerek
hatásának következményeit. A megszerzett tudás biztosítsa az egészséges életvezetést, a
normális emberi kapcsolatokat és az egészséges környezet kialakítására való igényüket.
A tanulók ismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyarország szerepét,
lehetőségeit a hazai és a nemzetközi természetvédelemben. Tudatosítsa, hogy a biológia

tudomány eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakítson
ki a tanulókban anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben.

Követelmények
•

Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.

A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról
alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést,
a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
•

Természettudományos megismerés

Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önállóan és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott
szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban
vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a
különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani,
rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a
mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára.
•

Tájékozódás az élő és élettelen természetről

Energia
Ismerje az élő szervezetek energia átalakító folyamatait részletes biokémiai folyamatok
ismertetése nélkül.
Információ
Ismerje meg a biológiai információt és annak jelentőségét. Ismerje meg elemi szinten az
öröklődés törvényszerűségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.

Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a „biológiai órával” kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a
Föld történetét és az evolúciós folyamatok időbeliségét.
Rendszer
Ismerje az ökológiai rendszereket.
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a földi életközösségek jellemző növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Tudjon öszszeállítani egyszerű táplálékláncokat, táplálékhálózatokat, és legyen képes az életközösségekben szerepet játszó szabályozási folyamatok elemzésére, az ökológiai rendszerek
vizsgálatára.
Ismerje az egyensúlyra vezető biológiai folyamatokat, és az élő szervezetekben lejátszódó szabályozási folyamatokat. Értse meg a hormonális és idegi szabályozást. Tudja az
idegrendszer főbb részeit felsorolni és ismerje a hormontermelő mirigyek nevét, elhelyezkedését. Ismerje az érzékszervek felépítését, működését és az érzékelés folyamatát.
Tudja az érzékszervi fogyatékosság korrigálhatóságának lehetőségét.
Az élet
Ismerje az életjelenségek mélyebb alapjait, az élő szervezetben lezajló folyamatokat, valamint a növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában játszott szerepét.
Ismerje az evolúciós gondolatokat és annak kapcsolatát az élővilág rendszerezesében.
Ismerje a lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naív elképzeléseket.
Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjei közötti funkciónális kapcsolatokat, az élővilág országait, a hierarchikus rendszerezés elveit, a fejlődéstörténeti rendszerezés alapjait.
Legyen képes az élőlényeket a megfigyelt és egymással összehasonlított jellemzők alapján felismerni, csoportosítani, rendszerezni, a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba
elhelyezni. Tudjon rendszertani ismereteik segítségével egyszerûbb azonosító- és határozókönyvet használni.
Ismerje a szexualitás szerepét az evolúciós folyamatokban.
Ismerje meg az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásait, az alkohol, a drogok, a gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk esetén), a
dohányzás egészségkárosító hatásait. Legyen tisztában az egészség fô kritériumaival, s
tudja használni az egészséges életmóddal foglalkozó ismeretterjesztô szakirodalmat! Ismerje fel az öröklődés és az egészség közti kapcsolatot, az öröklött kockázatokat.
Tudja azonosítani környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait.
Ismerje fel a szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket. Alakuljon ki benne a környezetvédelmi tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége
környezetének jővőbeni alakulásáért.

Értékelés szempontjai
1. Milyen szinten sajátította el a tanuló szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?

2. Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?
3. Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit?
4. Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
5. Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére?
6. Tudja-e ismereteit alkalmazni?
7. Miként tud önállóan ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket, végrehajtani
és a tapasztalataiból következtetéseket levonni?
8. Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet és egészségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye?
Érdemjegyek

Havonta

Heti 1,5 óra

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

2

2

2-4

2

1-2

A táblázatban szereplő jegyek száma a minimális követelmény.
Érdemjegyek szerezhetők az alábbi módon:
•

felelet: szóbeli-írásbeli felelés, röpdolgozat, órai munka, munkafüzet vezetés,
kiselőadás, gyűjtőmunka, kísérletezés, verseny

Az első félévben az összes érdemjegy vagy a vizsgajegy alapján kapja a félévi minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A tanév végén a tanévben szerzett összes érdemjegy vagy vizsgajegy alapján kap minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A naplóba beírt érdemjegy színe, a jegy súlyozottságáról tájékoztat:
Kék színű jegy-egyszeresen számít (pl felelet,röpdolgozat)
Zöld színű jegy-kétszeresen számít (témazáró dolgozat)
Ponthatárok
0-30% = 1
31-50% = 2
51-70% = 3
71-90% = 4
91-100% = 5

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, munkafüzetek, témazáró feladatlapok
•

Mozaik kiadó: Jámbor Gyuláné

•

Biológia 7. osztály

•

Biológia és Egészségtan 8. osztály

Egyéb taneszközök:
•

Transzparensek

•

Preparátumok

•

Modellek

•

Diák

•

Videó filmek

Témakörök
7. évfolyam

8. évfolyam

Témák

Témák

1. Ökologia

3

1.

Az evolúció

12

2.

Távoli tájak természetes
élővilága

26

2.

Örökléstan – Genetika

9

3.

Az ember felelőssége a
Földért

3

3.

Szabályozás

14

4. Az élőlények rendszerezése

16

4.

A káros szenvedélyek, a család és a
kapcsolatok

10

Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra

45

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra

45

Összefoglalás, ellenőrzés

11

Összefoglalás, ellenőrzés

11

Összesen

56

Összesen

56

A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
•

Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a
természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének
természetéről

•

A természettudományos megismerés

•

Tájékozódás az élő és az élettelen természetről

•

Az anyag

•

Energia

•

Információ

•

A tér

•

Idő és mozgás

•

A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum

•

Rendszer

•

Az élet

Témakörök részletes bemutatása
7. évfolyam
Kiemelt
fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Ismeretszerzési-,
feldolgozási
képességek
Tájékozódás a
világ mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalatszerzés
Komplex
információk
kezelése

Környezeti
nevelés
Tanulás

Szabálykövető
1. Ökológiai
Lényegkiemelő
alapfogalmak
Problémamegoldó
Rendszerező
Komplex
információk
kezelése

Óraszám

Tudományos
megismerési
módszerek fejlesztése
(folyamatosan)

9

3

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés
elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és
csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes
használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények)
használata önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek elemzése,
értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt
jelenségek és a mért értékek közötti eltérések
felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel,
kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi
szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás eszközök
információforrásként való felhasználása. Az
ismerethordozók használata tanórán önállóan
és csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan végzett
kísérletek, mérések, megfigyelések
eredményeinek értelmezése. Az eredmények
összevetése a tanuló meglevő
tapasztalataival, majd a szükséges
megerősítések, korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag
helyesen szóban vagy rögzítése írásban,
rajzban, táblázatban, grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Informatika
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika

Az egyed feletti szerveződési szintek főbb
jellemzőinek megismerése.
A faj, populáció, társulás, biom, bioszféra
fogalma, jellemzőik.
A populáció kölcsönhatásai. Szimbiózis,
élősködés.
A társulások változásai. Az élőlények napi
ritmusa, évszakos ritmusa. Az élőlények
környezete.
Az élettelen környezeti tényezők.
Napsugárzás, hőmérséklet, levegő, víz, talaj.
Élő környezet.
Az élőlények tűrőképessége.
A tűrőképesség ábrázolása. Szűk tűrés, tág tűrés.
Az életközösségek felépítése.

A fogalmak gyakorlása és példák gyűjtése az
egyes fogalmakra.
Példák gyűjtése hazánk életközösségiből a
populációk kölcsönhatásaira, a társulások
változásaira.
Néhány ismert élőlény életfeltételeinek
összehasonlítása.
Élőlények csoportosítása: melegkedvelők,
hidegtűrők, sötétségtűrők, fénykedvelők,
árnyéktűrők, szárazságtűrők,
nedvességkedvelők.
A tűrőképesség grafikus ábrázolása. Az
élőlények csoportosítása tűrőképességük
alapján.
A fogalmak gyakorlása.

Fizika
Kémia
Földünk és
környezetünk
Matematika

Kiemelt
fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám

A tartalom kulcselemei
Termelő szervezetek, elsődleges, másodlagos,
harmadlagos fogyasztók, lebontó szervezetek.
Táplálkozási kapcsolatok.
Az életközösségek anyagforgalma, az energia
áramlása.
Egy önszabályozó rendszer bemutatása. Az
egyensúlyra vezető folyamatok.
A mesterséges és természetes életközösségek
jellemzői.
A környezetszennyezés hatása az
életközösségekre, környezetvédelem

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Táplálékláncok összeállítása.
A természetes életközösségek főbb
jellemzőinek kiemelése.
A természetes és a mesterséges
életközösségek összehasonlítása.
A talaj-, a víz- és a levegőszennyezés hatása
az élőlényekre. Vizsgálódás.

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
egészség
–
életjelenségek

–

környezet- és természetvédelem
–
magatartás
–
ökológiai rendszer
–
sejt
–
szerveződési szint
szervetlen és szerves anyagok
Környezeti
nevelés
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Tájékozódás
térben és időben

Kommunikációs 2. Távoli tájak
Szabálykövető
természetes élő-világa
Lényegkiemelő
2.1 A forró övezet
Problémamegoldó
Döntési
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés

29
10

14
4

Földünk élővilága, az éghajlat és az élővilág
övezetessége.
A Dél-amerikai esőerdők előfordulása és
környezeti adottságai. Jellemző növényeinek és
állatainak testfelépítése, életmódja. Liánok, fán
lakó növények, trópusi fák.
Az esőerdők jelentősége, pusztulásuk okai és védelmük.
Ültetvények növényei.
Az afrikai szavannák előfordulása, környezeti
adottságai. Jellegzetes növényei és állatai.
A szavannák területének csökkenése, az
elsivatagosodás problémája.
A sivatagok környezeti adottságai, előfordulásuk
és jellemző élőlényei.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
egészség
–
életjelenségek
–
élővilág rendszere
–
ökológiai rendszer
–
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok: még nem

Az éghajlati és növényzeti övek helyzetének
meghatározása a Föld domborzati térképén.
A trópusi életközösségek élőlényeinek
felismerése kép, leírás alapján.
Az élőlények lényeges tulajdonságainak
kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
Az esőerdők területcsökkenésének, a sivatag
terület növekedésének okainak feltárása.
Az éghajlat, az élőhelyek és a biomok
jellegzetességei közötti kapcsolatok
felismerése.
A megismert élőlények tulajdonságainak
összehasonlítása.
Éhségzónák kialakulása az elsivatagosodás
miatt.
Táplálékláncok összeállítása.

Földünk és
környezetünk
Ember és
társadalom

Kiemelt
fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

definiálandó)
Környezeti
nevelés
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Tájékozódás
térben és időben

Kommunikációs 2.2 Szubtrópusi
Szabálykövető
övezet
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Döntési
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés

1

1

A mediterrán területek földrajzi helye, környezeti Termesztett trópusi és mediterrán növények
adottságai és jellemző élőlényei. Babérlombú
vizsgálata.
erdők.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Ember és
társdalom
Földünk és
környezetünk

Környezeti
nevelés
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Tájékozódás
térben és időben

Kommunikációs 2.3 A mérsékelt
Szabálykövető
övezet
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Döntési
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés

8

3

A füves területek előfordulása, környezeti
adottságai. Élőlényeinek testfelépítése,
életmódja.
A füves területek pusztulásának okai és
védelmük.
A lombhullató erdők elterjedése, környezeti
adottságai, jellegzetes növényei és állatai.
A tajgaerdő elterjedése, természeti adottságai,
jellemző növényeinek és állatainak testfelépítése,
életmódja.
A lombhullató erdők és a tajgaerdők pusztulása
és védelmük.

A rét életközösségéről tanultak (életmód és
az élőhely közti kapcsolat) felidézése.
Táplálékláncok összeállítása.
A hazai erdőkről tanultak felidézése.
A megismert növények és állatok
megkülönböztető jegyeinek kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
A megismert élőlények tulajdonságainak
összehasonlítása, azonosságok és
különbségek felismerése.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Ember és
társdalom
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom

Példák gyűjtése a madárvonulásokra, a
pihenőhelyek védelme Magyarországon.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Ember és
társadalom
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
egészség
–
életjelenségek
–
élővilág rendszere
–
ökológiai rendszer
–
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok: még nem
definiálandó)
Környezeti
nevelés
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Tájékozódás
térben és időben

Kommunikációs 2.4 A hideg övezet
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Döntési
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés

3

2

A tundra és a sarkvidékek földrajzi helye,
életfeltételei, jellemző élőlényei. Élet a tundrán
és a sarkvidéken. Madárvonulás.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
egészség
–
életjelenségek
–
élővilág rendszere
–
ökológiai rendszer
–
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok: még nem
definiálandó)

Kiemelt
fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám

Környezeti
nevelés
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Tájékozódás
térben és időben

Kommunikációs 2.5 Hegyvidékek
Szabálykövető
2.6.Tengerek és
Lényegkiemelő
tengerpartok
Problémamegoldó
Döntési
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés

16

Környezeti
nevelés
Környezettudatosság
Hon és
népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás
Testi és lelki
egészség
Felkészülés a
felnőtt létre

Problémamegoldó 3. Ember felelőssége
Döntési
a Földért
Kritikai
gondolkodás
Szabálykövető
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

6

Környezeti
nevelés
Tanulás

Kommunikációs 4. Az élőlények
Szabálykövető
rendszerezése
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
gondolkodás
Rendszerezés
Döntési
Komplex
információk
kezelése

13

A tartalom kulcselemei
A magas hegyek élővilága.
Az övezetesség.
Az óceánok és a tengerek élővilága.
A földrajzi helyzet, környezeti adottságok. A tengerben élő legfontosabb élőlények jellemzői.
A tengerek vándorai.
A tengerek és az óceánok szennyeződései.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az övezetesség megfigyelése képeken,
ábrákon.
A biológiai órával kapcsolatos néhány érdekes jelenség tanulmányozása. Pl. a tengeri
halak és a tengeri emlősök vándorlása.

Fizika
Kémia
Ember és
társadalom
Földünk és
környezetünk

Beszélgetés az ember megjelenése óta
bekövetkezett bioszféra változásról.
A változás kedvező és kedvezőtlen hatásairól.
(pl. globális felmelegedés, ózonlyuk, savas
eső, talajerózió, vízvirágzás).
A környezetvédelem területei.
Az anyagok újrahasznosítása, a szelektív
hulladékgyűjtés.
Anyag- és energiatakarékos magatartás
kialakítása a mindennapok gyakorlatában.

Fizika
Kémia
Ember és
társadalom
Földünk és
környezetünk
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
egészség
–
életjelenségek
–
élővilág rendszere
–
ökológiai rendszer
–
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok: még nem
definiálandó)
4

A termelés és a technológiai fejlődés hatásai a
természetes környezetünkre.
A folyamatos fejlődés fenntarthatóságának
feltételei.
A bioszférát károsító hatások, veszélyeztetett
fajok, nemzetközi és hazai környezetvédelem.
Anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása
a hétköznapi életben az iskolai lét során.
Kulcsfogalmak fejlesztése:

–

környezet- és természetvédelem
–
magatartás
ökológiai rendszer
16

10

A rendszerezés elvei. A tudományos és a
mesterséges rendszerek. A legfontosabb
rendszertani kategóriák.
A rendszertannal foglalkozó híres kutatók
életének, munkásságának megismerése.
A baktériumok és a kékbaktériumok jelentősége,
a növényi és állati életmódú egysejtűek általános
jellemzői, egészségkárosító hatásuk és ökológiai
jelentőségük.
A gombák általános jellemzői, jelentőségük.
A moszatok, a zuzmók, a mohák, a harasztok
törzse.
A nyitvatermők és a zárvatermők törzse.
A kétszikűek és az egyszikűek osztályának

Beszélgetés a lamarcki fejlődéstani elveknek Matematika
megfelelő naiv elképzelésekről.
Földünk és
A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas
környezetünk
egysejtűek összehasonlítása, hasonlóságok és
különbségek kiemelése.
A megismert növénytörzsek főbb
jellemzőinek bemutatása, a megismert
növények felismerése, testfelépítésüknek
ismertetése.
Vázlatos rajzkészítés a növényi szervekről, a
részek megnevezése.
A kétszikűek és az egyszikűek osztályának
összehasonlítása.
A megismert növények felismerése és

Kiemelt
fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

jellemzése.
A szivacsok és a csalánozók testfelépítése.
A gyűrűsférgek, a puhatestűek és az ízeltlábúak
törzse.
A kagylók, a csigák és a fejlábúak osztályainak
jellemzői.
A rovarok, pókszabásúak és a rákok osztályainak
megismerése.
A gerincesek törzsének főbb jellemzői.
A halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az
emlősök osztályainak megismerése.

rendszerbe sorolása.
A megismert állattörzsek főbb jellemzőinek
bemutatása, a megismert állatok felismerése,
testfelépítésük ismertetése.
A gerinctelenek, a gerincesek osztályainak
összehasonlítása, a különbségek és az
azonosságok kiemelése.
A tanult állatok felismerésének és rendszerbe
sorolásának gyakorlása.

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
életjelenségek
–
élővilág rendszere
–
evolúció
egészség

Kapcsolódások

A továbbhaladás feltételei
•

A tanulók ismerjék az egyed feletti szerveződési szintek neveit, főbb jellemzőit.

•

Ismerjék a távoli tájak életközösségeinek legjellemzőbb fajait, testfelépítésüket, életmódjukat. Tudjanak táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert fajaiból. Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani
a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Lássa
az élőlény testfelépítése, életmódja és a környezete közötti összefüggéseket,
kölcsönhatásokat. Tudjanak példákat mondani az erdők, szavannák, füves területek károsodásának módjára, a tengerek szennyezésére és azok megakadályozására.

•

Ismerjék a termelés és a technológiai fejlődés természetes környezetünkre
gyakorolt hatásait. A tanulókban alakuljon ki energiatakarékos szemlélet gyakorlata a hétköznapi életben.

•

Ismerjék a tudományos rendszerezés elveit, a rendszertan főbb kategóriáit. A
megismert élőlényeket tudják a rendszertan kategóriáiba sorolni.

•

Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, a kapott eredményeket a feladatnak
megfelelően értelmezni, rögzíteni.

8. évfolyam
Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Ismeretszerzési-,
feldolgozási
képességek
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés
Komplex
információk kezelése

Tudományos
megismerési
módszerek fejlesztése
(folyamatosan)

Tanulás
Önismeret
Felkészülés a felnőtt
létre
Testi,és lelki
egészség

Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Rendszerezési

1. A sejtek és az
öröklődés
1.1.A sejtek felépítése

Óra
szám

14
5

11
3

Kapcsolódáso
k

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés
elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és
csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes
használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények)
használata önállóan és csoportmunkában.
A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és
a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az
eltéréseknek a magyarázata.

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel,
kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok
betartása.
A számítógép, illetve multimédiás eszközök
információforrásként való felhasználása. Az
ismerethordozók használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott
szempontok szerint új ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek,
mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése.
Az eredmények összevetése a tanuló meglevő
tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések,
korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy
önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen
szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Informatika
Magyar nyelv
és irodalom
Idegen nyelv
Matematika

A sejtek felépítésének és anyagcseréjének
megismerése.
Sejtalkotók, anyagcsere, felépítő folyamatok, lebontó
folyamatok, sejtlégzés, enzimek.
A sejtmag szerkezete.
A kromoszómák, gének, a DNS.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
sejt
–
életjelenségek
–
szervetlen és szerves anyagok
szerveződési szint

Az emberi sejt részeinek megfigyelése tablón,
modellen.
A lebontó és a felépítő anyagcsere-folyamatok
kapcsolata.
Leewenhoek, Morgan, Watson, Crick munkásságának
jelentősége.
Lexikonból információgyűjtés.

Kémia

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óra
szám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódáso
k

Egyetemes kultúra
Hon és népismeret
Környezeti nevelés
Testi,és lelki
egészség
Felkészülés a felnőtt
létre

Kommunikáció
1.2.Öröklődés
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Rendszerezési
Komplex
információk kezelése

9

8

Az öröklés tudományának története.
Mendel munkássága.
A testi sejtek és ivarsejtek osztódása és biológiai
jelentősége.
Az öröklődés törvényszerűségei
Keresztezés, köztes öröklődés, uralkodó–lappangó
öröklődés.
A nemek öröklése, nemhez kötött örökletes betegségek.
A mutáció típusa és következménye.
Génmutáció, kromoszóma-mutáció. A mutáció mezőgazdasági alkalmazása.
A genetikai módosítások.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
sejt
–
életjelenségek
–
szervetlen és szerves anyagok
–
szerveződési szint
–
öröklődés
egészség

A testi sejtek és az ivarsejtek osztódásának
összehasonlítása.
Mendel csodatölcsérrel és borsónövénnyel végzett
keresztezései.
Példák gyűjtése a sikeres mutációkra a
növénynemesítők, állattenyésztők,
dísznövénytermesztők munkáiból.
Magyar növénynemesítők.

Ember és
társadalom
Informatika
Magyar nyelv
és irodalom

Egyetemes kultúra
Hon és népismeret
Környezeti nevelés
Testi,és lelki
egészség
Felkészülés a felnőtt
létre

Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Kritikai
Komplex
információk kezelés
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Az evolúciókutatás története.
Lamarck, Cuvier, Darwin munkásságának
jelentősége.
A fajok kialakulása. A változatosság, változékonyság, a létért folyó küzdelem, a természetes szelekció
megismerése példákon.
A Földünk története és az élet kialakulása.
Élet az ősóceánban, az első élőlények.
A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek,
többsejtűek kialakulása.
A szexualitás szerepe az evolúció folyamatában. Az
ivaros szaporodás jelentősége.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
evolúció
élővilág rendszere

Beszélgetés az evolúciókutatás történetéről.
Beszélgetés a fajok kialakulásának folyamatáról. Példák gyűjtése az élőlények létért folyó küzdelméről.
Földünk történetét bemutató egyszerű táblázat készítése.
Ismerkedés néhány kormeghatározó módszerrel.
Filmnézés vagy szemelvények az élet kialakulásáról, az
élővilág evolúciójáról.
Az ivartalan és az ivaros szaporodás összehasonlítása.
A növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában
játszott kritikus szerepének elemzése.

Földünk és
környezetünk
Művészet
Ember és
társadalom
Informatika
Magyar nyelv
és irodalom

2. Evolúció
2.1 Evolúció története
az élet kialakulása

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óra
szám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódáso
k

Környezeti nevelés
Hon és népismeret

Kommunikáció
2.2 A növényvilág
Lényegkiemelő
fejlődése
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Kritikai
Komplex
információk kezelése
Rendszerezés

4

4

A fotoszintézis kialakulása jelentőségének
megismerése
A szárazföldi telepes és szövetes növények kialakulása.
Moszatok, gombák, lombosmohák. Ősharasztok.
A virágos növények törzseinek kifejlődése. Nyitvatermők, zárvatermők.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
evolúció
–
élővilág rendszere

A növényvilág fejlődése során kialakult szerveződési
szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése,
elemzése.
A megismert növényfajok fejlettségbeli sorrendjének
felállítása.

Magyar nyelv
és irodalom
Kémia
Földünk és
környezetünk

Környezeti nevelés
Hon és népismeret

Kommunikáció
2.3 Az állatvilág
Lényegkiemelő
fejlődése
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Kritikai
Komplex
információk kezelése
Rendszerezés
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3

A soksejtű telepes, az első szövetes állatok
kialakulása a tengerekben.
A férgek, puhatestűek és az ízeltlábúak fejlődése. A
szárazföldi élethez alkalmazkodás.
A gerincesek kialakulása, a levegő meghódítása.
A belső váz, tüdő, belső megtermékenyítés,
elszarusodott bőr, állandó testhőmérséklet.
Az őshüllők világa.
Az ember származása, a nagyrasszok tulajdonságai.
Az evolúciós gondolatok kapcsolata az élővilág
rendszerezéséhez.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
evolúció
élővilág rendszere

Az állatvilág fejlődése során kialakult szerveződési
szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése,
elemzése.
Szervkészítmények és metszetek tanulmányozása.
A megismert állatfajok fejlettségbeli sorrendjének
felállítása.
Képek gyűjtése a nagyrasszokról. A nagyrasszok
felismerése tulajdonságaik alapján. A nagyrasszok,
mint az egységes emberi faj részei.
Az élőlények rendszerbe sorolásának gyakorlása.

Ember és
társadalom
Informatika
Matematika

Tanulás
Énkép és
önismeret
Felkészülés a felnőtt
létre
Testi és lelki
egészség
Környezeti nevelés

Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetés

22
8

18
7

A külső és a belső környezet. A kültakaró, a mozgás
a légzés, a táplálkozás, a keringés, a kiválasztás
szervrendszere.
Az emberi szervezet alkalmazkodása.

Az élőlényekre ható élő és élettelen környezeti
tényezők összegyűjtése.
Példák gyűjtése a szervezetünk alkalmazkodására. (Pl.
napozás – barnulás, meleg – verejtékezés, hideg –
didergés, futás – szapora légzésszám, pulzusszám.)

Fizika
Földünk és
környezetünk
Testnevelés

3. Az emberi
szervezet
3.1. Az önfenntartó
életműködések
áttekintése

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
sejt
–
szerveződési szint
–
életjelenségek
–
magatartás
–
egészség

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óra
szám

Tanulás
Énkép és
önismeret
Felkészülés a felnőtt
létre
Testi és lelki
egészség
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikáció
3.2 A hormonrendszer
Lényegkiemelő
és a szaporodás
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetési
Kritikai gondolkodás

5

Tanulás
Énkép és
önismeret
Felkészülés a felnőtt
létre
Testi és lelki
egészség
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra

3.3 Idegi szabályozás
Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetési
Kritikai gondolkodás

6

Tanulás
Énkép és
önismeret
Felkészülés a felnőtt
létre
Testi és lelki
egészség
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra

3.4 Érzékelés
Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetési
Kritikai gondolkodás

3

4

A tartalom kulcselemei
Az ember hormonrendszere.
Belső elválasztású mirigyek megismerése és
működése.
A nemi hormonok.
Elsődleges, és másodlagos nemi jellegek, a
menstruáció, a terhesség. A fogamzásgátlás
leggyakoribb módjai.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódáso
k

A külső és belső elválasztású mirigyek jellemzőinek
összehasonlítsa, hasonlóságok és különbségek
kiemelése.
Elsődleges- és másodlagos nemi jellegek
csoportosítása.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Magyar nyelv
és irodalom
Informatika

Az emberi idegsejt, idegszövet metszetének
megtekintése, mikroszkópos vizsgálódás.
Az idegsejt vázlatrajzán a részek megnevezése.
Tanult reflexek megfigyelése.
A térdreflex működésének megtapasztalása.
Pavlov, Skinner munkássága.

Ember és
társadalom
Magyar nyelv
és irodalom
Testnevelés

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
sejt
–
szerveződési szint
–
életjelenségek
–
magatartás
–
egészség
5

Az ember idegrendszerének felépítése. Idegsejt,
ingerlékenység, inger, ingerület, a központi- és
környéki idegrendszer.
Az idegrendszer működése, a reflexek.
Az idegrendszer kutatásának története.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
sejt
–
szerveződési szint
–
életjelenségek
–
magatartás
–
egészség

2

A külső és belső környezet változásának érzékelése.
Az érzékszervek és az érzékelés folyamata. A hallás
és a látás fogyatékosság korrigálásának módjai.
Az idegrendszer és a hormonrendszer együttes
szabályozása.

Az érzékszervek felépítésének tanulmányozása
Testnevelés
modelleken, egyéb szemléltető eszközökön.
Vizsgálódások az érzékszervekkel: ízlelés, nyomásérző
pontok, pupillareflex, hallás vizsgálata.

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Tanulás
Környezeti nevelés
Énkép és önismeret
Testi és lelki
Egészség
Felkészülés a felnőtt
létre
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikáció
Lényegkiemelő
Együttműködési
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetési
Kritikai
Komplex
információk kezelése

Tanulás
Környezeti nevelés
Énkép és önismeret
Testi és lelki
Egészség
Felkészülés a felnőtt
létre
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikáció
4.2 Az életmód
Lényegkiemelő
4.3 Az emberi
Együttműködési
kapcsolatok
Problémamegoldó
Szabálykövető
Döntési
Életvezetési
Kritikai
Komplex
információk kezelése

4. Káros
szenvedélyek, az
emberi kapcsolatok
4.1 Szenvedély
betegségek

Óra
szám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódáso
k

12
7

8
4

Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése.
A drogok hatása a szervezetre, a megszokás, a fizikai
és a lelki függőség kialakulása. Az elvonási tünetek
kialakulása a drogok megvonása esetén.
Kábító, nyugtató hatású gyógyszerekkel való
visszaélés.
Az alkohol hatása az ember tudatára. Az
alkoholbetegség kialakulása. Az alkohol
magzatkárosító hatása.
Szerves oldószerek és a serkentők.
A szenvedélybetegség megelőzése, kialakulása esetén a gyógyítása
A dohányzás szokásának rövid története.
Aktív és passzív dohányzás, a dohányfüst
magzatkárosító hatása.
A dohányfüst szervezetet károsító hatásai. Az idült
hörghurut, tüdőtágulat, tüdőrák, érelmeszesedés,
szívinfarktus.
Játék-, vásárlásszenvedély, Internetfüggőség.

A szenvedélybetegségek megismerése.
Személyiségfejlesztési, kommunikációs és önismereti
gyakorlatok.
Szituációs játékok az adott témakörben és elemzésük.
Drogprevenciós oktatófilmek feldolgozása.
Az alkohol és a kábítószerek fogyasztásának anyagi
hatásai a család,az egyén és a társadalom életére, közös
és egyéni árkalkuláció.
Egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása. A
szenvedélybetegségek okozta szervi elváltozások,
elhalálozások adatainak összehasonlítása.
Játék-, vásárlásszenvedély, internet függőség életmódra
gyakorolt káros hatásának megismerése.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Magyar nyelv
és irodalom
Művészetek
Informatika
Ember és
társadalom

3
2

2
2

Az öröklés és egészség közti kapcsolat felismerése,
öröklött kockázatok.
Népbetegségek. A betegségek és a helytelen életmód
közötti összefüggések.
Eltérő fejlődésű emberek.
Egészséges életmód, helyes szokások.
Az emberi kapcsolatok.
Barátság, szerelem, családalapítás, gyermekvállalás.

Egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása. A
„népbetegségek”-re hajlamosító tényezők,
rizikófaktorok összegyűjtése.
Eltérő fejlődésű emberek elfogadása.
A megismert helyes tisztálkodási, táplálkozási,
testmozgási szokásaink ismereteinek rendezése,
csoportosítása.
Beszélgetés az emberi kapcsolatokról, a
gyermekvállalás felelősségéről.

Matematika
Testnevelés
Életvitel és
gyakorlati ismeretek
Informatika

Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
életjelenségek
–
magatartás
–
egészség

A továbbhaladás feltételei
•

Ismerjék a Föld történetének főbb szakaszait, és az élővilág evolúciós folyamatainak időbeliségét és a növények és a fotoszintézis földi élet folyamataiban játszott szerepét. Lássák az evolúció és az élővilág természetes rendszerének kapcsolatát.

•

Ismerjék a biológiai információ jelentőségét, az örökítő anyag elhelyezkedését, az öröklésmenet törvényszerűségeit.

•

Ismerjék az élőlények szervezetében lejátszódó szabályozási folyamatokat, a
hormontermelő mirigyek nevét, az idegrendszer főbb részeit és elhelyezkedésüket. Tudjanak egy-egy példát mondani az idegi és hormonális szabályozásra.

•

Ismerjék az alkohol, a dohányzás, a kábítószer élettani hatását. Ismerjék az
öröklődés és az egészség közti kapcsolatokat. Legyen igényük a tisztaságra és
az egészséges életmódra. Legyenek empatikusak és toleránsak az eltérő fejlődésű emberekkel.

•

Legyenek képesek vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a kapott eredményeket a feladatnak megfelelően értelmezni.

FIZIKA
7-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

7.
heti

évi

8.
heti

évi

Fizika

2

74

2

74

Összesen
148

Bevezető
A fizika tantárgy felkelti a tanulók érdeklődését a természeti, ezen belül a fizikai
jelenségek iránt. Előkészíti és megalapozza a többi természettudomány tanítását is.
Bevezeti a tanulókat az anyagok tulajdonságainak, a természeti környezetváltozásainak,
kölcsönhatásainak, ezek törvényszerűségeinek ismeretkörébe.
A hatodik osztályig elsajátított matematika, környezetismeret, természetismeret
és technika tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre, jártasságokra és készségekre
alapoz. Majd később felhasználja a biológia, földrajz és kémia tantárgyak ismereteit is.

Célok és feladatok
A fizikatanítás és -tanulás alapvető célja a 7–8. évfolyamon a tanulók
megismertetése az alapvető mechanikai, hőtani, elektromosságtani és fénytani
tényekkel, jelenségekkel, összefüggésekkel, törvényekkel. Ennek érdekében a
következő feladatok megvalósítása szükséges:
Annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a fizika része a
természettudományoknak; s eredményeivel jelentősen hozzájárult a természet
megismeréséhez, más tudományágak fejlődéséhez, a közlekedés, a hírközlés, az
űrkutatás és sok más eredmény eléréséhez.
A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére
érvényes életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók
gondolkodása ebben a korban még erősen kötődik az érzékelés útján szerzett
tapasztalatokhoz, de egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális)
gondolkodásra is. A fizika oktatása során ezért segítenünk kell a tanulókat
gondolkodásuk fejlődésében.
Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során szükséges biztosítani a
korábbi, konkrét iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek
számbavételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel.
Célszerű minél több tanulói kísérletezést is beiktatni, biztosítva ezzel a közvetlen
tapasztalatszerzést. A tanári kísérletek, mérések eredményeinek elemzésébe is
szükséges a tanulók bevonása.
A tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből,
tapasztalatokból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az

általánosított, absztrakt fogalmak felé. Ehhez segítséget jelenthet a tanulók számára a
kísérleti, mérési tapasztalatok táblázatba foglalása, elemzése és a vázlatrajzok,
kapcsolási rajzok alkalmazása.
A tanulók számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással is rendelkeznek,
amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a későbbi fizikai
tanulmányaikkal (például: a tehetetlenséggel, a súrlódással vagy a testek úszásával
kapcsolatosan). A tanítás során nemcsak az új fizikai ismeretek megértéséről,
megerősítéséről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A
tanítás egyik módszere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése
(a tanulók elmarasztalása nélkül!), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való
fokozatos alakítása.
A tanulók fizikai ismereteinek bővítésével párhuzamosan gondoskodnunk kell
képességeik fejlesztéséről is. Ennek érdekében célszerű a tanítást a tanulói
tevékenységekre építeni; a hasonló jellegű fogalmakat, összefüggéseket (például a
hányadosjellegű fizikai mennyiségeket) azonos vagy hasonló módon ajánlatos
kialakítani, megerősíteni; az alapvető fizikai fogalmakat a kapcsolódó összefüggések
tanításakor szükséges ismételten megerősíteni; az ismeretek alkalmazását, megerősítését
szolgáló feladatokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle módon szolgálják
az egyes képességek fejlesztését (gyakorlati jellegű kérdések; számításos feladatok;
problémamegoldás stb.).
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit,
az önálló ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből,
a szakirodalomból, az internetről és más forrásokból. A fizikatanulmányok keretében –
e források felhasználásával – a tanulók aktív közreműködésével szükséges tájékoztatást
kapniuk a tanulóknak a fizika korszerű gyakorlati alkalmazásairól.
A fizika oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az
energiatakarékosság célszerű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a
meggyőződésnek a kialakításához, hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest
szükséges segítenie az ezzel járó problémák megoldását.

Követelmények
•

Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.

A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról
alkotott tudományos és nem tudományos modellekről és lássa a tudományos fejlődést, a
tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
•

Természettudományos megismerés

Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és vé-

gezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önállóan és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott
szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban
vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a
különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani,
rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a
mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára.
•

Tájékozódás az élő és élettelen természetről

Anyag
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése. A szerkezet és tulajdonság között fennálló okokozati (logikai) kapcsolat felfedezése.
A reakciótípusok anyagszerkezeti hátterének felderítése.
Energia
Ismerje a természet energiaátalakító folyamatait részletes fizikai folyamatok ismeretével.
Információ
Ismerje és tudatosan használja fel az internetes információáramlás lehetőségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.
Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a fizikával kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a Föld történetét és a fizikai evolúciólépéseit.
Rendszer
Szedje rendszerbe az anyagokra jellemző tulajdonságokat és ezzel kapcsolatos jelenségeket.
A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti
tudatos megfigyelésére, igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes a lényeges
és lényegtelen tényezők elkülönítésére.
Tudja a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon, rajzon) rögzíteni. Tudja kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, ezekből következtetéseket levonni.

A tanuló tudja érthetően elmondani, ismeretei alapján a tananyagban szereplő fizikai jelenségeket, törvényeket, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokat.
Az ismeretek más szempontok szerint történő rendszerezése. A tanult ismeretek felfedezése a mindennapokban.
Az alkalmazó szintű tudás kialakítása. Az előzetes ismeretek feltárása, felülbírálása.
A módszerek változatos alkalmazásának éppen az a célja, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak.
Az ismeretanyaghoz hasonlóan a követelmény is differenciált, „testre szabott”: Témákhoz és érdeklődéshez (pályaorientációhoz) rendelt tudásszintek kialakítása (tájékozottság, reproduktív tudás, alkalmazás, felülbírálás). A „minimális ismeret” nem bizonyos
számú fogalmak, törvények halmaza, hanem a differenciált tudásszint mellett is egy
rendszerezett tudás („tudásrendszer, világkép”) kialakítása, kialakulása.

Témakörök
7. évfolyam
Témák

8. évfolyam

Órák

Témák

Órák

1. A testek néhány tulajdonsága

12

1.

Ismétlő rendszerezés

4

2. A testek mozgása

10

2.

Elektromos alapjelenségek, egyenáram

16

3. A dinamika alapjai

16

3.

Az elektromos áram hatásai

14

4. A nyomás

12

4.

Az elektromágneses indukció

14

Hőtan

12

5.

Fénytan

14

Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra

62

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra

62

Összefoglalás, ellenőrzés

12

Összefoglalás, ellenőrzés

12

Összesen

74

Összesen

74

A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
•

Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a
természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének
természetéről

•

A természettudományos megismerés

•

Tájékozódás az élő és az élettelen természetről

•

Az anyag

•

Energia

•

Információ

•

A tér

•

Idő és mozgás

•

A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum

•

Rendszer

•

Élet

Értékelés
Érdemjegyek
Heti 2 óra

Havonta
2

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

7-8

2-3

7-8

2-3

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, (röp)dolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő – kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/ témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy- egy
téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel

•

beszámoló szóban vagy írásban az egész féléves vagy éves tananyagból (piros jegy, a félévi, év végiosztályzatokat csak javítja, a vizsgát helyettesítheti

Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi érdemjegye
alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a bizonyítványba beírt osztályzatával).

Témakörök részletes bemutatása
7. évfolyam
Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés
Komplex
információk kezelése

Tudományos
megismerési
módszerek fejlesztése
(folyamatosan)

Tanulás
Környezeti nevelés
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban
Egyetemes kultúra

Narratív
Lényegkiemelő
Probléma-megoldó
Szabálykövető
Kritikai gondolkodás
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés

1. A testek néhány
tulajdonsága
1.1 Rugalmas és
rugalmatlan anyagok.
1.2 A testek térfogata.
A testek
halmazállapota.
1.3 A testek tömege.
A tömeg és a térfogat
közötti összefüggés.
1.4 A sűrűség.
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Kapcsolódások

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés
elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és
csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes
használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények)
használata önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek elemzése,
értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek
és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az
eltéréseknek a magyarázata.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
mérés

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel,
kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi
szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás eszközök
információforrásként való felhasználása. Az
ismerethordozók használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új ismeretek
gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan végzett
kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló
meglevő tapasztalataival, majd a szükséges
megerősítések, korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel
vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag
helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban,
táblázatban, grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Informatika
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

A rugalmasság határa.
A térfogat jele: V, mértékegységei: cm3, dm3, m3.
A térfogat mérése.
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot.
A tömeg jele: m, mértékegységei: g, kg, t. A
tömeg mérése.
A mért mennyiségek rendezett feljegyzése (pl.
táblázatban).arányosság
A sűrűség és kiszámítási módja. A sűrűség jele: ρ.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
A.
anyag
B.
megfigyelés, tapasztalat
C.
változás, idő
D.
mérés
E.
hőmérséklet
F.
tömeg

Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata
megkülönböztetése.
A folyékony és szilárd testek térfogatának mérése
mérőhengerrel. Azonos tömegű, különböző anyagú
testek térfogatának mérése.
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot
megkülönböztetése alakjuk és térfogatuk
állandósága, illetve változósága alapján.
A tömeg mérése digitális mérleggel vagy karos
mérleggel. Azonos térfogatú, különböző anyagú
testek tömegének mérése.
A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A
sűrűség, a tömeg és a térfogat kiszámítása.

Kémia
Ember és
társadalom
Földünk és
környezetünk
Matematika
Idegen nyelv

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Tanulás
Tájékozódás térben,
időben és a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikációs
Együttműködési
Szabálykövetés
Probléma-megoldás
Kritikai gondolkodás
Komplex
információk kezelése
Rendszerzés
Tapasztalat-szerzés

Témakörök és
altémák
2. A testek mozgása
2.1 Az út és az idő
mérése.
2.2 A sebesség.
2.3 A változó mozgás.
2.4 Az átlag- és
pillanatnyi sebesség.
A szabadesés.
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Az út jele: s, mértékegységei: cm, m, km. Az idő
jele: t, mértékegységei: s, min, h. A mért
mennyiségek rendezett feljegyzése. Egyenes
vonalú egyenletes mozgás.
A sebesség és kiszámítási módja. A sebesség jele:
v.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. A
gyorsulás kvalitatív szintű értelmezése. Galilei
munkássága.
Megkülönböztetés pl. a lejtőn leguruló test és a
közlekedési eszközök példáin.
A szabadesés értelmezése.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás, idő
•
mérés
•
mozgás
•
út
•
gravitáció (súly)
•
sebesség
•
gyorsulás

Különböző testek (pl. játék autó) által megtett út
mérése. Különböző időtartamok (pl. a pulzus
mérése, a mozgó test által megtett út idejének)
mérése stopperórával.
A sebesség értelmezése konkrét példákon. Út-idő
grafikon készítése és elemzése. A sebesség, a
megtett út és a menetidő kiszámítása.
Az egyenletesen változó mozgás kísérleti
vizsgálatának értelmezése (pl. a lejtőn leguruló
játék autó sebességváltozásának elemzése).
Az átlag- és pillanatnyi sebesség értelmezése
konkrét példákon. Gyűjtőmunka.
A szabadesés egyszerű kísérleti vizsgálatának
értelmezése (pl. ejtőzsinórral végzett kísérlet alapján).

Kapcsolódások
Technika
Ember és
társadalom
Matematika

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Tájékozódás térben,
időben és a világ
mennyiségi
viszonyaiban
Felkészülés a felnőtt
létre

Kommunikációs
Együttműködési
Szabálykövetés
Döntési
Probléma-megoldás
Kritikai gondolkodás
Komplex
információk kezelése
Rendszerzés
Tapasztalat-szerzés

3. A dinamika alapjai
3.1 A testek
tehetetlensége.
3.2 Az erő és a
mozgásállapot
megváltozása.
Az erő és mérése. Erő –
ellenerő.
3.3 A gravitációs erő és
a súly.
3.4 A súrlódási erő és a
közeg-ellenállási erő.
Két erő együttes hatása.
3.5 A munka.
3.6 Az energia.
3.7 Egyensúly a lejtőn.
3.8 A forgatónyomaték
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A tehetetlenség törvénye.
A mozgásállapot-változás értelmezése. Az erő
kvalitatív értelmezése.
Összefüggés az erő és a mozgásállapot-változás
között. Az erő és ellenerő egyenlő nagyságú és
ellentétes irányú. Az erő jele: F, mértékegysége:
N.
A kétféle erő megkülönböztetése konkrét
példákon. Newton és Eötvös Loránd munkássága.
A két erő szerepe a közlekedésben. Balesetmegelőzés, súrlódási erő, közeg-ellenállási erő
Az egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú
erők összegezése.Erő iránya, nagysága, eredő erő.
A munka értelmezése és kiszámítási módja. A
munka jele: W, mértékegysége: J, kJ. Joule
munkássága.
Az energia elemi fogalma. Mechanikai energiafajták:
rugalmas energia mozgási energia, magassági energia.
A szél energiájának hasznosítása. Az energia jele: E.
Az egyensúly feltétele a lejtőn.
A forgatónyomaték sztatikai értelmezése,
kiszámítási módja. Jele: M, mértékegysége: N·m.
Egyensúly az emelőn. Az egyensúly feltétele az
emelőn.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás, idő
•
energia, hő
•
mérés
•
egyensúly
•
erő, tömeg
•
gravitáció, súly
•
megmaradás
•
sebesség, gyorsulás

Az erő és a mozgásállapot-változás közötti
összefüggés értelmezése konkrét példákon.
Az erő és a mozgásállapot-változás közötti összefüggés értelmezése konkrét példákon. Erőmérés.
Az erő ábrázolása.
A gravitációs erő és a súly ábrázolása. Konkrét
gyakorlati példák elemzése. Olvasmány a modern
autókban alkalmazott blokkolásgátlóról (ABS-ről).
Az egy testre ható erők együttes hatásának
felismerése gyakorlati példákon. Az egyensúly
felismerése konkrét példákon.
A munka felismerése konkrét példákon. A munka, az
erő és az elmozdulás kiszámítása.. Mechanikai
energiafajták felismerése természeti és gyakorlati
példákon.
Olvasmány tanulmányozása a szélenergia
hasznosításáról.
A lejtőn levő test egyensúlyban tartásához
szükséges erő mérése. A lejtő gyakorlati
alkalmazásainak felismerése.
Gyakorlati példák a forgatónyomatékra (pl. a csavar
meglazítása). A forgatónyomaték kiszámítása. Az erő
és erőkar kiszámítása. Az emelő és a lejtő gyakorlati
alkalmazásainak felismerése.

Kapcsolódások
Informatika
Biológia
Földünk és
környezetünk
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Technika
Ember és
társadalom
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Tájékozódás térben,
időben és a világ
mennyiségi
viszonyaiban
Felkészülés a felnőtt
létre
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikációs
Együttműködési
Szabálykövetés
Döntési
Probléma-megoldás
Kritikai gondolkodás
Komplex
információk kezelése
Rendszerzés
Tapasztalat-szerzés

4. A nyomás
4.1 A szilárd testek
nyomása. Pascal
törvénye. A
hidrosztatikai nyomás; a
közlekedőedények.
4.2 A légnyomás.
4.3 A
nyomáskülönbségen
alapuló eszközök.
Arkhimédész törvénye.
4.4 A testek úszása.
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A nyomás értelmezése, kiszámítási módja. A
nyomás jele: p, mértékegysége: Pa, kPa. Pascal
munkássága.
A hidraulikus sajtó.
Nyomóerő, nyomás
A hidrosztatikai nyomást meghatározó paraméterek.
A közlekedőedények gyakorlati alkalmazásai.
Folyadékoszlop, sűrűség.
A levegő súlyából származó nyomás. Az átlagos
légnyomás nagysága. A légnyomást befolyásoló
tényezők. Torricelli
A pumpa, az orvosi fecskendő és más,
gyakorlatban használt eszközök működése.
Hidrosztatikai nyomás.
A felhajtóerő. Összefüggés a felhajtóerő és a
kiszorított folyadék súlya között. Arkhimédész
munkássága.
Az úszás, lemerülés, lebegés feltételei. Sűrűség.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás, idő
•
mérés
•
erő

A nyomás hatásainak kísérleti vizsgálata. A nyomás
értelmezése konkrét gyakorlati példákon.A nyomás,
a nyomóerő és a nyomott felület kiszámítása.
Egyszerű kísérletek Pascal törvényére.
A hidrosztatikai nyomás összehasonlítása
különböző feltételek mellett. Torricelli
kísérletének értelmezése.
A nyomáskülönbségen alapuló, gyakorlatban
alkalmazott eszközök működésének magyarázata.
Egyszerű kísérletek a felhajtóerő érzékeltetésére.
Arkhimédész törvényének értelmezése gyakorlati
példákon.
Gyakorlati példák elemzése az úszásra, lebegésre,
elmerülésre a test és a folyadék sűrűségének
összehasonlítása alapján.

Ember és
társadalom
INFORMATIKA
Biológia
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Magyar nyelv és
irodalom
Természetismeret

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Tájékozódás térben,
időben és a világ
mennyiségi
viszonyaiban
Felkészülés a felnőtt
létre
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikációs
Együttműködési
Szabálykövetés
Döntési
Probléma-megoldás
Kritikai gondolkodás
Komplex
információk kezelése
Rendszerzés
Tapasztalat-szerzés

5. Hőtan
5.1 A testek felmelegítése
munkavégzéssel.
Energiaváltozások; az
energia megmaradása.
A testek felmelegítése
tüzelőanyag
elégetésével. A termikus
kölcsönhatás.
5.2 A fajhő. Az anyag
részecskeszerkezete.
5.3 Az olvadás és a
fagyás.
5.4 A párolgás, a forrás
és a lecsapódás.
5.5 A hőerőgépek
működése.
5.6 A teljesítmény. A
hatásfok.
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A hőmérséklet jele: T, mértékegysége: °C. A
testek melegítése munkavégzéssel. hőmennyiség
jele: Q, mértékegysége: J, kJ.
A mechanikai és termikus energiafajták
áttekintése. Az égéshő értelmezése. Az égéskor
fejlődő hőmennyiség.
A hőmérséklet-csökkenés és -emelkedés
összehasonlítása. A „leadott” és a „felvett” hő
összehasonlítása.
A különféle anyagok felmelegedésének
összehasonlítása. A fajhő értelmezése.
A légnemű, folyékony és szilárd halmazállapotú
anyagok
Az olvadás, fagyás jellemzése. Összefüggés a
hőmérséklet és a halmazállapot között. Az
olvadáspont (fagyáspont) és az olvadáshő (fagyáshő).
Magyarázat a részecskeszerkezettel.
A párolgás, forrás, lecsapódás jellemzése. A
forráspont és a forráshő. Magyarázat a
részecskeszerkezettel.
A gőzgépek és a belső égésű motorok
működésének fizikai alapjai.
A teljesítmény értelmezése, kiszámítási módja. A
teljesítmény jele: P, mértékegysége: W, kW.
A hatásfok értelmezése, kiszámítási módja. Jele: η.
Az energia-megmaradás és a hatásfok.

A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet-változás
ábrázolása grafikonon. Konkrét példák elemzése
az energiaátalakulásra és az energia
megmaradására.
Olvasmány tanulmányozása a napenergia
hasznosításáról.
Az égéskor fejlődő hő kiszámítása.
A termikus kölcsönhatás kísérleti vizsgálata
különböző feltételek mellett. A hőmérsékletváltozás grafikus ábrázolása.
Egyszerű kísérletek az anyagok
részecskeszerkezetének a belátásához.
Az olvadás, fagyás jelenségének felismerése
hétköznapi példákon. Olvadás, fagyás közben
bekövetkező energiaváltozás kiszámítása. A
grafikus ábrázolás elemzése.
A párolgás, forrás, lecsapódás jelenségének
felismerése hétköznapi példákon. A bekövetkező
energiaváltozás kiszámítása, grafikon elemzése.
A hőerőgépek működésének értelmezése. A régi és
modern hőerőgépekkel kapcsolatos, megadott
irodalom tanulmányozása.
A teljesítmény értelmezése konkrét példákon. A
teljesítmény kiszámítása.
A hatásfok értelmezése konkrét példákon. A
hatásfok kiszámítása.

Kapcsolódások
Biológia
Kémia
Matematika
Földünk és
környezetünk
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek

Továbbhaladás feltételei
•

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására.

•

Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeket és azok mértékegységeit.

•

Ismerje fel az erő és mozgásállapot-változás közötti kapcsolatot konkrét példákon.

•

Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben.

•

Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelentőségével.
Ismerje és értse az úszás, lebegés jelenségét.

8. évfolyam
Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés
elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és
csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes
használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények)
használata önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és
a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az
eltéréseknek a magyarázata.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
mérés

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel,
kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi
szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás eszközök
információforrásként való felhasználása. Az
ismerethordozók használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott
szempontok szerint új ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan végzett
kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló
meglevő tapasztalataival, majd a szükséges
megerősítések, korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy
önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag
helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban,
táblázatban, grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Informatika
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés
Komplex információk
kezelése

Tudományos
megismerési
módszerek fejlesztése
(folyamatosan)

Tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelő
Rendszerző
Komplex információk
kezelése

1. Ismétlő,
rendszerezés

4

3

Ismeretek (magasabb szintű) rendszerré fejlesztése
Az elemi részektől a kristályokig
Az anyagi világ egységes felépítése
Tájékozódás a sokféleség világában,
rendszerezése sokféle szempont szerint

Információk gyűjtése a Földön kívüli anyagok
tulajdonságairól.
Tömeg, súly, sűrűség.

Kémia
Földünk és
környezetünk

Egyetemes kultúra
Információs kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás

Kommunikáció
Szabálykövető
Problémamegoldó
Komplex információk
kezelése
Rendszerezés
Kritikai gondolkodás
Döntési

2. Elektromos
alapjelenségek; az
egyenáram
2.1 Elektrosztatikai
kísérletek.
2.2 Az elektromos
áram.
Áramkörök
összeállítása.
2.3 A feszültség és
mérése.
2.4 Az áramerősség és
mérése.
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A pozitív és negatív töltés. Az elektron és a proton.A
semleges test.
Az elektromos áram értelmezése fémekben. Szabad
elektron, áramforrás.
Az elektromos áramkör részei. A fontosabb áramköri
jelek ismerete. áramforrás, fogyasztó, vezeték,
kapcsoló
A feszültség mérésének módja. A feszültség jele: U,
mértékegysége: V. A sorosan és párhuzamosan
kapcsolt elemek (telepek) feszültsége. Galvani és
Volta munkássága.
Az áramerősség mérésének módja. Az áramerősség
jele: I, mértékegysége: A, mA. Ampère munkássága.

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése. Az
elektromos töltés felismerése. Olvasmány:
Fénymásolók és lézernyomtatók (elektrosztatika).
Az elektromos áram érzékelése hatásainak
felismerése.
Egyszerű áramkörök összeállítása, kapcsolási rajzok
elemzése. Táblázat készítése az áramkörök elemzése
alapján.
A feszültség mérése digitális vagy „hagyományos”
műszerrel. A telepek feszültségének meghatározása.
Olvasmány tanulmányozása a napelemekről.
Az áramerősség mérése digitális vagy
„hagyományos” műszerrel.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Kémia
Magyar nyelv és
irodalom
Ember és
társadalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Egyetemes kultúra
Információs kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás

Kulcs
kompetenciák
Kommunikáció
Szabálykövető
Problémamegoldó
Komplex információk
kezelése
Rendszerezés
Kritikai gondolkodás
Döntési
Életvezetési

Témakörök és
altémák
2.5 Ohm törvénye; az
ellenállás. A vezetékek
elektromos ellenállása.
Változtatható
ellenállás az
áramkörben.
2.6 A fogyasztók soros
kapcsolása. A
fogyasztók
párhuzamos
kapcsolása.

Óraszám

A tartalom kulcselemei
Összefüggés a feszültség és az áramerősség között.
Az ellenállás értelmezése, kiszámítási módja. Az
ellenállás jele: R, mértékegysége: Ω. Ohm
munkássága.
A vezeték ellenállását meghatározó tényezők.
Áramkör összeállítása változtatható ellenállással.
Áramerősség- és feszültségmérés az ellenállás
változtatása közben.
A fogyasztók áramkörbe iktatása a vezeték
elágaztatása nélkül. Az eredő ellenállás.
A fogyasztók áramkörbe iktatása a vezetékek
elágaztatásával. Az eredő ellenállás.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás
•
energia
•
mérés
•
egyensúly
•
elektromosság
•
erő
•
megmaradás
•
modell, részecske

Tanulói tevékenységek
Ohm törvényének értelmezése gyakorlati példákon.
Az ellenállás mérése digitális műszerrel. Az
ellenállás, a feszültség és az áramerősség
kiszámítása.
A vezetékek ellenállásának megmérése és
összehasonlítása digitális műszerrel.
Ohm törvényének alkalmazása a változtatható
ellenállás alkalmazása esetén.
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az
összekapcsolt ellenállások és az eredő ellenállás
megmérése digitális műszerrel.
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az
összekapcsolt ellenállások és az eredő ellenállás
megmérése digitális műszerrel.

Kapcsolódások
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Kémia
Magyar nyelv és
irodalom
Ember és
társadalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Egyetemes kultúra
Hon-és népismeret
Információs kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Felkészülés a felnőtt
létre

Kulcs
kompetenciák
Életvezetési
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Komplex információk
kezelése
Rendszerezés
Szabálykövető
Döntési

Témakörök és
altémák
3. Az elektromos áram
hatásai; az elektromos
munka és teljesítmény
3.1 Az elektromos
áram hőhatása.
3.2 Az elektromos áram
vegyi hatása.
3.3 Az elektromos
áram élettani hatása.
3.4 A mágneses
kölcsönhatás. Az
elektromos áram
mágneses hatása.
3.5 Az elektromágnes
gyakorlati
alkalmazásai. Az
elektromos motor.
3.6 Az elektromos
munka.
3.7 Az elektromos
teljesítmény.
3.8 Az elektromos
fogyasztás.

Óraszám
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

A hőhatás értelmezése. Az izzólámpa. Edison és
Bródy Imre munkássága.
A vegyi hatás értelmezése. Az áramvezetés
értelmezése az elektrolitokban. anód, katód
Az élettani hatás értelmezése. Baleset-megelőzési
szabályok.
A mágneses vonzás és taszítás. Kölcsönhatás a
mágnes és a lágyvas között.
Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai: csengő,
motor, műszerek, telefon.
Az elektromos motor működésének az elve.
Energiaátalakulás a motorban. Jedlik Ányos
munkássága.
Az elektromos munka értelmezése, kiszámítási
módjának ismerete.
Az elektromos teljesítmény értelmezése, kiszámítási
módjának ismerete.
Az elektromos fogyasztás értelmezése, kiszámítása a
tényleges teljesítményből és az időből. A fogyasztás
mértékegysége: kWh.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás
•
energia, hő, hőmérséklet
•
mérés
•
elektromosság
•
erő

Az elektromos áram hőhatásán alapuló eszközök
felismerése.
A vegyi hatás gyakorlati alkalmazásainak ismerete,
értelmezése.
A legfontosabb érintésvédelmi előírások ismerete,
felidézése, betartása. Elsősegély-nyújtás áramütés
esetén.
Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásainak
felismerése. A csengő, a motor, a műszerek és a
telefon működésének értelmezése.
Kísérletek az elektromotor-modellel.
Az elektromos munka kiszámítása.
Tájékozódás a háztartási készülékek
teljesítményéről. Az elektromos teljesítmény
kiszámítása.
Az elektromos fogyasztás kiszámítása.
Energiatakarékossági lehetőségek az iskolában és
otthon.

Kapcsolódások
Kémia
Biológia
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Ember és
társadalom
Magyar nyelv és
irodalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Egyetemes kultúra
Hon-és népismeret
Információs kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Felkészülés a felnőtt
létre

Kulcs
kompetenciák
Életvezetési
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Komplex információk
kezelése
Rendszerezés
Szabálykövető
Döntési
Kommunikáció

Témakörök és
altémák
4. Az elektromágneses
indukció; a váltakozó
áram
4.1 Indukciós
alapjelenségek. Az
indukált feszültség és
áram.
4.2 A váltakozó áramú
generátor. A váltakozó
áram hatásai.
4.3 A transzformátor.
A transzformátor
gyakorlati
alkalmazásai.
4.4 Az elektromos
hálózat; az
energiatakarékosság.

Óraszám
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A tartalom kulcselemei
Az indukció jelensége.
Az indukált feszültség nagyságát befolyásoló
tényezők. Faraday munkássága.
Ohm törvényének alkalmazása az indukcióra.
A váltakozó áramú generátor működési elve.
Energiaátalakulás a generátorban.
Indukció, áramirány, váltakozó áram, frekvencia.
A váltakozó áram hő-, vegyi, élettani és mágneses
hatása. Kandó Kálmán munkássága.
A transzformátor mint az indukció gyakorlati
alkalmazása. Összefüggés a transzformátor
tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az
áramerősségek között.
Összefüggés a primer és a szekunder oldalon mért
feszültség és áramerősség között.
A nagyfeszültség alkalmazásának előnye. Az
energiatakarékosság lehetőségei. Déri–Bláthy–
Zipernovszky transzformátora.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás, idő
•
energia, hő
•
mérés
•
elektromosság

Tanulói tevékenységek
A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének az
értelmezése. Az indukált feszültség összehasonlítása
különböző feltételek mellett.
Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése
konkrét esetekben.
A generátor működési elvének értelmezése. A
hálózati áram frekvenciájának értelmezése.
A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az
egyenáram hatásaival.
Olvasmány a kétféle áramrendszerrel működő, a
MÁV és a GYSEV vonalain alkalmazott modern
mozdonyokról.
A primer és a szekunder oldal felismerése.A
feszültség fel- és letranszformálásának előnyei.
Feladatok a menetszám és a feszültség
kiszámítására.
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai.A
feszültség és az áramerősség kiszámítása.
A teljesítmény összehasonlítása a primer és a
szekunder oldalon.
A távvezetékkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók.
Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati
megvalósítása. Olvasmány tanulmányozása az
energiatakarékos kompakt- lámpáról.

Kapcsolódások
Ember és
társadalom
Informatika
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok
Énkép és önismeret
Egyetemes kultúra
Információs kultúra
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Tanulás
Felkészülés a felnőtt
létre

Kulcs
kompetenciák
Életvezetési
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Komplex információk
kezelése
Rendszerezés
Szabálykövető
Döntési
Kommunikáció

Témakörök és
altémák
5. Fénytan
5.1 A fény terjedése.
5.2 A fény
visszaverődése a sík- és
gömbtükrökről. A síkés gömbtükör
képalkotásai.
5.3 A fénytörés.
Fénytörés a domború
és a homorú lencsén. A
domború és a homorú
lencse képalkotásai.
A mikroszkóp és a
távcső.
Az emberi szem és a
látás.
A testek színe.

Óraszám
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése. A
fény sebessége.
A fényvisszaverődés törvényei. A fény visszaverődése
a sík- és gömbtükrökről. A fókuszpont és a görbületi
középpont.
A sík- és gömbtükrök képalkotásai. A valódi és a
látszólagos kép.
A fénytörés törvényei. A fény áthaladása a
párhuzamos falú lemezen és a prizmán.
A fény áthaladása a domború és a homorú
lencséken. A fókuszpont.
A lencsék képalkotása.
A fényképezőgép és a vetítőgép. A fényképezőgép és
a vetítőgép, mint a domború lencse alkalmazása. Az
írásvetítő.
A mikroszkóp és a távcső szerkezete, a bennük látott
kép jellemzése.
Az emberi szem optikai „szerkezete”.A szemüveg
alkalmazása.
Valódi kép, homorú és domború lencse.
A fehér fény színeire bontása és újra egyesítése. A
testek színe.
Prizma, fénytörés, szivárvány
Kulcsfogalmak fejlesztése:
•
megfigyelés, tapasztalat
•
változás, idő
•
mérés

A fényforrások felismerése.
A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásainak
felismerése.
A fényvisszaverődés ábrázolása vázlatrajzon.
A tükrökben látható képek megfigyelése, a képek
tulajdonságainak felismerése.
A fénytörés jelenségének megfigyelése.domború és a
homorú lencsén áthaladó fénysugarak megfigyelése,
ábrázolásuk vázlatrajzon.
A lencsék képalkotásainak megfigyelése; a
keletkező képek ábrázolása vázlatrajzon.
A fényképezőgépben keletkező kép és a vetítőgép
által létrehozott kép megfigyelése. Alapvető
gyakorlati ismeretek a fényképezésről.
A mikroszkópban és a távcsőben látható kép
megfigyelése.
Az emberi szem védelmével kapcsolatos ismeretek
és azok betartása.
A prizmán áthaladó fehér fény a szivárvány színeire
bomlik. A legnagyobb és a legkisebb mértékben
megtört fénysugarak ismerete.

Kapcsolódások
Matematika
Biológia
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Ember és
társadalom
Magyar nyelv és
irodalom

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és
az iskolán kívüli életben egyaránt.

•

Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.

•

Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.

•

Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.

•

Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.

Értékelés
A tanár a tanév során a tanulók különböző egyéni és csoportos tevékenységeit (szóbeli
és írásbeli feleletek kísérletek kutatómunka, tanulói előadások, tanulmányok írása, tablók készítése, témazáró dolgozatok, stb.) szóban és írásban, szövegesen és osztályzattal
folyamatosan értékeli.
A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Bonifertné - Halász - Kövesdi - Molnárné - Sós:
Fizika 7. osztályosoknak Mozaik Kiadó
Fizika 8. osztályosoknak Mozaik Kiadó Tankönyvhöz készült munkafüzetek, feladatlapok, módszertani kiadványok, szakkönyvek, lexikonok.
Taneszközlista
Tanári:
•

Tanári demonstrációs eszközök: mechanikai, hőtani, elektromosságtani és optikai eszközök

•

Tanuló kísérleti eszközök: mechanikai, hőtani, elektromosságtani és optikai
eszközök

•

Nyomtatott grafikai taneszközök

•

Fali táblázatok

•

Vizuális és audiovizuális információhordozók és eszközök

Tanulói:
•

Tankönyv, munkafüzet

•

Négyzetrácsos füzet

•

Toll, ceruza, színes ceruza, körző, vonalzó

•

Számológép

KÉMIA
7-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

7.
heti

évi

8.
heti

évi

Kémia

1,5

55

2

74

Összesen
129

Célok és feladatok
A kémia önállóságát – még a műveltségi területen vagy az integrált oktatáson
belül is fennmaradó önállóságát – leginkább az indokolja, hogy a kémia lényegét
képviselő törvényekre (a vegyülés aránytörvényeire) nem tart igényt egyik
társtudomány sem. A kémiai átalakulás kvantummechanikai háttere ráadásul az
elektronok legszokatlanabb – a makroszkopikus szemlélet számára legérthetetlenebb –
tulajdonságain alapul, melyek nem jelennek, nem jelenhetnek meg a közoktatás szintjén
(hullámsajátság, a kötő és nemkötő elektronpárok képződése a töltésből adódó taszítás
ellenére is). Ezért nem igaz, hogy a kémia klasszikus törvényei, fogalmai – mint az
állandó és a többszörös súlyviszonyok törvénye, a vegyülő gázok térfogati törvénye,
vegyérték – elavultak, ellenben célszerű a „modern” kémia szemléletében ezeket
újrafogalmazni (a klasszikus és a modern kémia szintézise).
A kémia ma már önmagában is „sokoldalúvá”, többszörösen interdiszciplinárissá
vált. Hiszen az anyagszerkezeti háttér, továbbá az (elektronszerkezeti) átalakulást
megelőző és kísérő jelenségek valójában a fizikához tartoznak (elektromos,
elektromágneses kölcsönhatás, atomszerkezet, a reakciókat kísérő energiaváltozás, az
energia átalakításának lehetőségei). A kémiai ismeretek egyik legfontosabb alkalmazási
területe pedig a molekuláris biológia (szervezetünket felépítő anyagok minősége,
szerkezete, tulajdonságai, funkciói, és az élettani folyamatok kémiai háttere). A kémia
ma már éppúgy alapjául szolgál a biológiának – sőt, a neurobiológián keresztül a
lélektannak –, mint a fizika a kémiának. A Föld őstörténete és szerkezete, a légkör
összetétele, az anyagok – ásványok, ásványkincsek, energiahordozók – előfordulása, a
globálissá váló környezetszennyezés, a klímaváltozás kapcsolatot teremt a földrajzzal.
Az anyagok előállítása, felhasználása a technológia és a technika világán keresztül
kapcsolódik az ipar, a gazdaság fejlődési üteméhez és az okozott környezeti
ártalmakhoz.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megszerezzék a
természettudományos világkép kialakulásához szükséges kémiai alapokat; valamint
hogy olyan képességekre tegyenek szert, amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak. A
tudományos megismerés iránti igényük kialakulását segíti az elméletek fejlődésének
bemutatása. Életvezetési, tudománytörténeti szempontból is fontos a híres magyar
tudósok életének, munkásságának megismerése.

A kémiatanítás feladata, hogy a tanulók megismerjék a környezetvédelmi
problémákat és Magyarország szerepét, lehetőségeit a hazai és a nemzetközi
környezetvédelemben. Tudatosítsák, hogy a kémiatudomány eredményei segítik a
Földünk globális problémáinak megoldását. Alakuljon ki a tanulókban az anyag- és
energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben. Az oktatás feladata az anyagok
részecsketermészetének, az átalakulások energetikai viszonyainak, valamint a kémiai
jelrendszernek a megismerése, az anyagismeret kiterjesztése. Szükséges a korábban
tanult ismeretek alkalmazásszintű begyakorlása, elsajátítása, valamint a tanult ismeretek
felfedezése és alkalmazása a mindennapokban.
A tantervben szereplő tananyagok fontosak, a minimális óraszám mellett is meg
kell tanítani. A maximális óraszám esetén több idő jut az ismeretek elmélyítésére, a
képességek fejlesztésére.

Követelmények
A tanuló tudja a tanult ismereteket felfedezni a mindennapokban. Legyen képes
a környezetvédelmi problémák, a kémia és a vegyipar szerepének tárgyilagos
megítélésére. A megismerés folyamán domináljon az előzetes ismeretek feltárása,
felülbírálása, az alkalmazható tudás kialakítása. A módszerek változatos
alkalmazásának a célja az, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak. Az
ismeretanyaghoz hasonlóan a követelmény is differenciált, „testre szabott”: a minimális
ismeret nem bizonyos számú fogalmak, törvények halmazát jelenti, hanem a
differenciált tudásszint mellett is a rendszerezett tudás (tudásrendszer, világkép)
kialakítását, kialakulását.
•

Tájékozódás a tudomány, a technika és a társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről

A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról
alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést,
a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
•

Természettudományos megismerés

Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja önállóan és csoportmunkában használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott
szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja szóban vagy írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a kü-

lönféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért
értékek közötti eltérések felismerésére, ismeretei alapján esetleg magyarázatára is.
•

Tájékozódás az élő és élettelen természetről

Anyag
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése.
A kémiai alapfogalmak (elem, vegyület) atomszerkezeti hátterének megismerése.
A szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati (logikai) kapcsolat felfedezése.
A vegyülési arányok atomszerkezeti értelmezése, meghatározása.
A kémiai változás lényegének felfedezése, a reakciók anyagszerkezeti hátterének megértése.
Energia
Ismerje a természet energiaátalakító folyamatainak kémiai hátterét. Ismerje fel a kémiai
reakció során felszabaduló energia különböző típusait.
Információ
Ismerje meg, hogy a molekulákban az atomok sorrendje információt hordozhat.
Tér
Használja a különböző mérőeszközöket. Ismerje a kémiai részecskék és a makroszkópos
részecskék méretviszonyát.
Idő és a mozgás
Ismerjen meg lassú és gyors kémiai reakciókat, a reakciósebesség befolyásolásának néhány módját.
Rendszer
Ismerje meg a periódusos rendszer felépítését és lényegét. Tudja az anyagokat és a kémiai reakciókat ismert és új szempontok szerint csoportosítani.

Fejlesztési követelmények
A tanterv a következő feladatokat helyezi előtérbe:
•

a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása,

•

fejlesztése,

•

a kommunikációs képesség fejlesztése,

•

a környezetért érzett felelősségre nevelés,

•

a hon- és népismeret, kapcsolódás Európához, a világhoz,

•

a pályaorientáció,

•

döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismeretek alapján képesek
a lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti
adottságainak megismerése alapján véleményt alkotni és cselekedni.

Értékelés, ellenőrzés
1. Szóbeli felelettel, amely egyéni összefüggő, vagy kérdésekre adott válaszok, kifejtett
magyarázatok, kiselőadások lehetnek.
2. Írásbeli felelettel, röpdolgozatokkal, feladatlapokkal, tanórai, részösszefoglaló, témazáró és évet lezáró tananyagrészek után.
3. Folyamatos megfigyelés, tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (Kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, füzet, munkafüzet vezetése, feladatok megoldása, órai munka, gyűjtőmunka, szorgalmi házi feladat)
Az értékelés főbb szempontjai
A tanuló ismeri-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket, a
hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait, a tulajdonságok és a szerkezet
kapcsolatát, a megfelelő összefüggéseket? Milyen szinten sajátította el a kémiai
jelrendszer alkalmazását, a szaknyelvet, milyen mértékben vált igényévé az önművelés,
az egészséges életmód és a környezetért érzett felelősség, miként tud önállóan ismeretet
szerezni, tudja-e ismereteit alkalmazni, képes-e ismereteit rendszerezni?
Az értékelés történhet pontozással (egyéb jelekkel), ill. érdemjegyekkel. A
megszerzett pontokból érdemjegy lesz. A tanulók szóbeli és írásbeli teljesítményét,
tevékenységét az ötfokú skálán évközben érdemjegyekkel, félévenként osztályzatokkal
értékeljük. A minősítő értékelésben tanévenként legalább négy témazárót íratunk és az
érdemjegy piros színnel kerül az osztályozási naplóba, az így szerzett jegy meghatározó
(duplán számít) a félévenkénti osztályozásnál.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek, füzetek
•

Nemzeti Tankönyvkiadó /Kecskés Andrásné dr.

•

Tanári: Kémia 7. tankönyv

•

Kémia 8. tankönyv

•

Kémia 7. munkafüzet

•

Kémia 8. munkafüzet

Tanulói :
•

Kémia 7. tankönyv, munkafüzet, füzet, témazáró ellenőrző feladatlapok

•

Kémia 8. tankönyv, munkafüzet, füzet, témazáró ellenőrző feladatlapok

Egyéb taneszközök
a) Tanári
Kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök
Periódusos rendszer, faliképek
Transzparensek, modellek
Népszerűsítő irodalom
b) Tanulói
Periódusos rendszer

KÉMIA – 7. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Bevezetés

2

Mindennapi anyagaink

14

Atomok és elemek

10

Elemek és vegyületek

10

Kémiai reakciók

16

Év végi ismétlés, rendszerezés

3,5

Összesen

55,5

Belépő tevékenységformák
•

A tanult fogalmakhoz minél több hétköznapi példa keresése, felsorolása.

•

A vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságainak felismerése.

•

A kémia hatékony elsajátítását segítő tanulás-módszertani eljárások megismerése és gyakorlása.

•

Az egyszerű kérdésekre adott válaszok ismertetése élő beszédben.

•

A tanult jelenségek értelmezése szóban vagy írásban.

•

A környezetükben előforduló legismertebb kémiai változások felismerése és
értelmezése.

•

Legyenek képesek az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és készségek alkalmazására.

•

Ismerjék meg az égés jelentőségét és veszélyét.

•

A különböző tűzoltási lehetőségek értelmezése, annak eldöntése, hogy milyen
tűzesetben melyik eljárás alkalmazható.

•

Az anyag részecsketermészetével kapcsolatos modellkísérlet vagy kísérleti tapasztalatainak értelmezése, az atom és az atommag méretarányainak érzékeltetése.

•

A megismert ionokat tartalmazó ionvegyületek képletének megállapítása.

•

Egyszerű molekulák összetételének megállapítása, modelljének elkészítése és
elemzése.

•

Egyszerű számítások végzése az anyagok tömegével, anyagmennyiséggel és a
részecskeszámmal kapcsolatban.

•

Egyszerű számítások végzése az oldatok tömegszázalékos összetételével kapcsolatban.

•

Adott egyenletek alapján a kémiai egyenlet lényegének és a tömegmegmaradás törvényének értelmezése.

•

Az anyagok csoportosítása, az összetett anyagok szétválasztása.

•

Az elvégzett tanulókísérlet önálló bemutatása.

•

Egyszerű kísérletek önálló elvégzése szóbeli utasítások vagy tanári bemutatás
alapján.

•

Megfigyelések rögzítése tanári segítséggel írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.

•

A természeti jelenségek és folyamatok elemi szinten való megfigyelése.

•

A legegyszerűbb laboratóriumi eszközök balesetmentes használata.

Témakörök részletes bemutatása
7. évfolyam
Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés
Komplex
információk
kezelése
Problémamegoldó

Témakörök és
altémák
Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz,
modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és
csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti
eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, kísérlettel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás
eszközök információforrásként való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan
végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése
a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a
szükséges megerősítések, korrigálások
elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kapcsolódások
Informatika
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Tanulási
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikációs
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Döntési
Rendszerező
Kritikai
gondolkodás
Komplex
információk
kezelése

1. Mindennapi
anyagaink
1.1
Tulajdonságok
1.2
Energiaváltozás
1.3 Keverékek,
oldatok

Tanulási
Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Információs és
kommunikációs
kultúra

Kommunikációs
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Döntési
Életvezetési
Rendszerező
Kritikai
gondolkodás
Komplex
információk
kezelése

1.4 Oldódás
1.5 Egyesülés,
bomlás

Óraszám
16

12

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Egy-egy anyag (egyetlen komponens) sokféle tulajdonságának
összegyűjtése,
anyagi minőség mint a tulajdonságok összessége (rendszere)
A halmazállapot és a hőmérséklet közötti összefüggés feltárása,
a halmazállapot-változások értelmezése a részecskékkel.
A hőmérséklet és az energiatartalom (belsőenergia), a hőmérséklet-változás
és az energiaváltozás kapcsolata.
Előzetes tudás: az égés, mint hőtermelő folyamat
Több anyag keveréke, az elkeveredés mértéke, a tulajdonságok
megmaradásának értelmezése a részecskék változatlanságával,
„megmaradásával”.
A zárt terű égés értelmezése,
a levegő összetett voltának igazolása
Mennyire tiszta az ivóvíz?
A természetes vizek összetett voltának kiderítése.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
anyagok összetétele
energia

Összehasonlítás, azonosság, hasonlóság,
különbözőség felfedezése, rendszerezés.
Modellezés.
A részecske szintű történések lerajzolása,
leírása, elmesélése.
Hőmérsékletmérés.
Értelmezés, energiadiagram készítése.
Kísérletezés: égés zárt térben, vízzárral.
Az elképzelés, a tapasztalat, az előzetes
tudás szembesítése a valósággal.
Gyűjtőmunka a levegő- és a
vízszennyezésről.

Ember és
társadalom
Fizika
Földünk és
környezetünk
Informatika
Magyar nyelv és
irodalom

Az olvadást és az oldódást kísérő energiaváltozás összehasonlítása, a
hasonlóság és a különbözőség kiemelése.
A keverékek, oldatok összetételi arányának jellemzése.
Az oldódás mértéke, korlátozottsága.
Elválasztás az alkotók (részecskék) valamelyik megkülönböztető
tulajdonsága alapján.
Az elkeveredés mértékéhez illeszkedő elválasztási módszerek.
Egy jól ismert anyag teljes megváltozásának bemutatása: a vízbontás, a víz
bontható.
Az összes tulajdonság megváltozásával az anyagi minőség megváltozása.
A hidrogén égése: a tulajdonságok megváltozásával az anyagi minőség
megváltozása.
A vegyülési arányok megfigyelése,
A keveredési és a vegyülési arányok különbözőségének felfedezése,
a fizikai és a kémiai változás közötti különbség megértése.
Az egyesülés és a bomlás tömeg- és energiaváltozása.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
anyagok összetétele
–
kémiai reakció

Elképzelések az oldódásról (az előzetes
tudás megismerése), energiadiagram
készítése.
Italkészítés különböző arányokkal,
ellenőrzés ízleléssel.
Csoportmunka: különböző típusú
keverékek elválasztásának kitalálása.
Elképzelés: a történések értelmezése a
részecskék szintjén.
A halmazállapot-változások, az
elválasztási műveletek és a vízbontás
összehasonlítása, elképzelés (hipotézis)
részecskeszinten.
Elképzelés (hipotézis), modellezés.
A keveredési, oldódási és vegyülési
arányok összehasonlítása.
A lecsapódás és az egyesülés, ill. a
párolgás és a bomlás összehasonlítása.
Energiadiagram készítése.

Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Matematika

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

2. Atomok – elemek
2.1 Atomok
2.2 Elemek
2.3
Atomszerkezet
2.4
Elektronburok
2.5 Külső
(vegyérték-) héj

8

6

A részecskék építőkövei az atomok.
Azonos atomok vegyülése: elemek.
Különböző atomok vegyülése: vegyületek.
Az elemek elnevezése, jelölése.
Az atomok száma, az elemek mennyisége, az anyagmennyiség (kémiai)
fogalma. A vegyjel jelentése.
Az atom összetett voltának szükségszerűsége. Az atommag, ami a kémiai
reakció során nem változik.
Az elektronburok, a változás helye.
Héjszerkezet. Az anyagi minőséget és a tulajdonságokat meghatározó
atomszerkezeti tényezők azonosítása.
Az elektronszerkezet és a tulajdonság közötti összefüggés felfedezése:
a legkülső héj hasonlósága a tulajdonságok hasonlósága.
Az elemek atomszerkezeti jellemzése.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
részecske

Gyűjtőmunka.
Csoportmunka: Miből mennyit veszünk?
Szerepjáték: alkimisták titkosírása.
Gyűjtőmunka,
Szövegértelmezés
Gyűjtőmunka, szövegértelmezés.
Modell készítése, egyéni ötletek alapján,
„leltározás”: az atomokat felépítő
részecskék számbavétele, elhelyezkedése
az atommagban és az elektronburokban.
Modell készítése egyéni ötletek alapján,
modellezés („leltározás”).
Az első tizennyolc elem modelljének
rendszerezése az elektronszerkezet hasonlósága alapján. Csoportmunka: a periódusos rendszer tanulmányozása.

Ember és
társadalom
Informatika
Fizika
Matematika

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

2.6 Periódusos
rendszer

2

2

Tájékozódás az elemek „térképén” a rendszám és a héjak szerint.
A külső héj elektronjainak száma, a magányos (párosítatlan) elektronok és
az elektronpárok száma.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
részecske

Az első tizennyolc elem modelljének
rendszerezése az elektronszerkezet
hasonlósága alapján. Csoportmunka: a
periódusos rendszer tanulmányozása.

Ember és
társadalom
Informatika
Fizika
Matematika

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

3. Az atomok
kapcsolódása
3.1 Atomok
kölcsönhatása
3.2 Atomos
gázok,
molekulák,
elemmolekulák
3.3 Kristályos
elemek

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

3.4
Vegyületmolekul
a, kristályos
vegyületek

Óraszám
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A hélium és neon nemesgáz tulajdonságának értelmezése.
A hidrogén lehetőségeinek megismerése, a hidrogén előfordulása, a
hidrogénatomok stabilizálódása.
A magányos (párosítatlan) elektron szerepe a molekulaképződésben.
Az atomok közötti kapcsolat kialakításáért a külső héj elektronjai a
felelősek.
Az atom által kialakított kapcsolat (kötés) számát a magányos
(párosítatlan) elektronok száma határozza meg (oxigén- és
nitrogénmolekulák).
Fémek.. Nemfémes kristályok: gyémánt, grafit, szilícium (atomkristály,
atomrács).
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
molekula
–
anyagok összetétele

Milyen kölcsönhatás tarthatja össze az
atomokat?
Kísérlet: a hidrogéngáz és a képződő
(naszcens) hidrogén reakcióképességének
összehasonlítása, és értelmezése
Modellezés: Hány hidrogént köthet meg a
klór-, az oxigén-, a nitrogén- és a
szénatom?
Verseny: atomarányok, képletírás, moláris
tömeg kiszámítása.
Előzetes elképzelés, felmérése a
molekulák kölcsönhatásáról.
Elképzelés, hipotézis: hányféleképpen
kapcsolódhatnak az atomok két, három
vagy négy elektronnal?
Az I. és II. főcsoportbeli elemek
elektronszerkezetének és
halmazállapotának összehasonlítása a
hidrogénével, ill. a héliuméval.

Ember és
társadalom
Matematika
Fizika

Azonos molekulák kölcsönhatására történő következtetés a
halmazállapotból: hidrogén-klorid, víz, jég, ammónia, metán, szén-dioxid.
A molekulák közötti kölcsönhatás megjelenése, erősség szerinti besorolása:
a halmazállapot, keménység, halmazállapot-változás, elegyedés, oldódás.
A képlet és jelentése. A moláris tömeg és kiszámítása.
Atomkristály, atomrács, szilícium-dioxid, homok.
Az ionok képződése mint a megmaradás és a megváltozás egyszerre
teljesülő lehetősége: az atommag változatlansága ellenére is képződhetnek
töltéssel rendelkező részecskék a külső héjon lévő elektronok átadásával és
átvételével. Összefüggés az átadott és átvett elektronok száma, az ionok
töltése és akapcsolódó ionok száma között.
A vegyülési arány kifejezése a kapcsolódó ionok arányával: az ionos
vegyületek képlete.
Az ionok között ható vonzóerő, ionrács, ionkristály. Halmazállapot,
olvadás, oldódás.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
molekula
–
anyagok összetétele

A jég, a homok, a csiszolópapír (korund)
keménységének összehasonlítása.
Elképzelések a keménység
különbözőségéről.
A tiszta (desztillált) víz és a sós víz
elektromos vezetésének összehasonlítása.
Modellezés, „leltár”: a képződő ionok
töltésének meghatározása a proton és a
cserélt elektronok számából.
Modellezés (síkon, térben): a
kristályépítés „szabályai”,
olvadás és oldódás.
Csoportmunka: különböző rácstípusú
anyagok összehasonlítása.

Földünk és
környezetünk
Matematika
Fizika

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

4. Kémiai
reakciók
4.1
Reakcióegyenlet.
4.2
Redoxireakciók

Környezeti nevelés
Környezettudatosság
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi és lelki
egészség

Kommunikáció
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Életvezetési
Kritikai
Komplex
információk
kezelése
Rendszerezés

4.3
Sav-bázis
reakciók

Óraszám
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Az atommagok (elemek) változatlanok, csak a közöttük kialakuló
kapcsolat (az elektronszerkezet) változik.
A matematikai műveletek és jelek kémiai tartalmának megfejtése,
megértése, a kémiai sajátosság kifejezése.
A vegyülési arányok alkalmazása: a kémiai számítások, kiszámíthatóság.
A vegyülési arányok függetlenek az atomok tömegétől, de tömegaránnyal
is kifejezhetők.

Kapcsolódások

Csoportmunka: „szintézis”.
Mi az ami megváltozik, és mi az ami
megmarad a kémiai reakciók során?
A matematikai és a kémiai egyenlet
összehasonlítása, a hasonlóságok és a
különbségek tudatosítása.
Projekt: Az alkimisták titkosírásától a
reakcióegyenletekig.
A reakció (az égés) értelmezése az elemek (atomok) szintjén: reakció az
Tervezés, kiszámíthatóság.
elemi oxigénnel, egyesülés, oxigénfelvétel.
Irodalmazás.
Reakció a kötött oxigénnel.
Kísérlet: a magnézium
Fémek ókori előállítása a fém szempontjából: oxigénelvonás, oxigénleadás. égése levegőn.
A fémek előállítása a szén szempontjából: az oxigén „helycseréje”, az
Kísérlet: a magnézium égése szénátadás-átvétel elválaszthatatlansága.
dioxidban.
A jelenség értelmezése az elektronok szintjén. Reakció nem csak
A magnézium égésének és a nátrium
oxigénnel.
klórral történő reakciójának
Kulcsfogalmak fejlesztése:
összehasonlítása.
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakició
–
molekula
–
anyagok összetétele

Földünk és
környezetünk
Matematika
Fizika
Ember és
társadalom

A savak felismerése, megkülönböztetése érzékeléssel és indikátorral
(színváltozással).
A lúgok felismerése érzékeléssel és indikátorral. Viszonyítás a vízhez.
A savas és bázikus tulajdonság anyagszerkezeti háttere.
A hidrogén-klorid és az ammónia vízben történő oldódásának
összehasonlítása a kémhatás kimutatásával.
Sav és lúg reakciója. Két reakció egy időben: közömbösítés és sóképződés.
A kémhatás és a vizes oldatban megjelenő részecske (ion) megfeleltetése
(oxóniumion, hidroxidion).
A savas, lúgos és sós oldat elektromos vezetésének értelmezése: ionos
oldatok. Ionok képződése a pozitív töltésű elemi részecske, ahidrogénion
(proton) átadásával,ill. átvételével.
A közömbösítés és a sav-bázis reakciók lényege (összefoglalás, szintézis).
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
molekula
–
anyagok összetétele

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk

Előzetes tudás felmérése:
savanyú, savas. Kísérlet: oldatok, levek
kémhatásának vizsgálata.
Előzetes tudás felmérése: mosás,
zsírbontás, szappanfőzés.
Kísérlet: szökőkútkísérletek.
A hidrogén-klorid és az ammónia
oldódását kísérő kémhatásváltozás
értelmezése.
Kísérlet: a kémhatás változása sav és lúg
(sósav és nátrium-hidroxid)
kölcsönhatásakor.
A sav, a lúg és a keletkező sóoldat
elektromos vezetésének kimutatása.
Modell készítése, modellezés: ionok
képződése protonátlépéssel, a pozitív és
negatív töltések számbavétele.
Összehasonlítás: a redoxireakció és a savbázis reakció hasonlósága és
különbözősége.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
•

ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.

•

ismerje az anyag részecsketermészetét, az elemi részecskék, valamint az atom
a molekula és az ion jellemző tulajdonságait és jelölésüket.

•

ismerje a periódusos rendszer első húsz elemének vegyjelét, a tanult molekulák és ionok képletét.

•

ismerje a kémia jelek mennyiségi jelentését.

•

tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító
hatásukat.

•

tudja megkülönböztetni az anyag fizikai és kémiai változásait.

•

tudja csoportosítani a kémiai reakciókat.

•

tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat.

•

tudja használni az egyszerű laboratóriumi eszközöket.

•

legyen képes megadott utasítás alapján egyszerű kísérletet végrehajtani.

•

alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közötti összefüggést .

KÉMIA – 8. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Év eleji ismétlés, rendszerezés

4

Nemfémes elemek és vegyületek

23

Fémes elemek és vegyületek

23

Hétköznapi kémia

20

Év végi ismétlés, rendszerezés

4

Összesen

74

Belépő tevékenységformák
•

A tanulók az egyes témakörökben szereplő anyagok megismerése közben
használják, rögzítsék, gyakorolják a 7. évfolyam tantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket, képességeket.

•

A lényeges és lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése.

•

Megfigyelések önálló rögzítése: írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.

•

Az elsajátított tanulás-módszertani eljárások alkalmazása és kiegészítése a
kémia újabb ismeretköreihez illeszkedő módszerekkel.

•

Ismeretek kifejtése folyamatos élő beszédben vagy írott szöveg alkotása a kémiai szakkifejezések pontos használatával.

•

Olyan kísérletek elvégzése ábra vagy leírás alapján, melyek a korábban megismert műveleteket tartalmazzák.

•

Táblázatok, tablók, grafikonok készítése, kísérletek bemutatása és ezek értelmezése szóban.

•

Egy kiválasztott témához kapcsolódó ismeretek gyűjtése az írott, a sugárzott
és a digitális médiából.

•

Az összegyűjtött ismeretek csoportosítása, válogatása, rendszerezése, szerkesztése, majd írott vagy szóbeli kifejtésre alkalmas formába öntése az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és képességek felhasználásával.

•

Legyenek jártasak a kémiai elemek és szervetlen vegyületek körében a kémiai jelrendszer használatában, a fontosabb összetett ionokat is tartalmazó ionvegyületek képletének megszerkesztésében, a tanult vagy kísérletek során
megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztésében egyszerűbb esetekben, az egyszerű kémiai számítások elvégzésében kémiai egyenlet alapján.

•

Ismerjék és értelmezzék a mindennapi életben gyakrabban előforduló kémiai
változásokat.

•

Legyen áttekintésük a biológiailag fontos anyagok körforgásáról.

•

A természettudományos megismerési módszerek alkalmazása feladathelyzetekben.

•

A környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből.

•

Legyenek képesek tudásuk alkalmazására az életben, ismerjék a kémiai anyagok környezeti hatásait, a természet és a környezet védelmének lehetőségeit.

8. évfolyam
Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Hatékony, önálló
tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
Lényegkiemelés
Együttműködés
Rendszerezés
Tapasztalat-szerzés
Komplex információk
kezelése
Problémamegoldó

Tanulás
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tájékozódás a világ
mennyiségi
viszonyaiban

Kommunikáció
1. Ismétlő
Lényegkiemelő
rendszerezés
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

Óraszám

Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

3
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése
vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten,
önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes
használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek
közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, kísérlettel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás
eszközök információforrásként való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan
végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése
a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a
szükséges megerősítések, korrigálások
elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Informatika
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

Ismeretek (magasabb szintű) rendszerré fejlesztése.
Az elemi részektől a kristályokig.
Az anyagi világ egységes felépítése.
Elemek, vegyületek, keverékek.
Tájékozódás a sokféleség világában, rendszerezése sokféle szempont
szerint.
Az atomi–molekuláris szerkezetet nem érintő és érintő változások,
kémiai reakciótípusok.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
molekula
–
anyagok összetétele

Információk gyűjtése a földön kívüli
anyagról.
Rendszerezés különböző szempontok
szerint.
A fizikai és a kémiai változás
összehasonlítása.

Földünk és
környezetünk
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Fizika

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Óraszám
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A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Új anyagok megismerése: az előfordulással, előállítással, fizikai és
kémiai tulajdonságaival, felhasználásával, élettani szerepével,
egészségügyi és környezetvédelmi hatásával kapcsolatos ismeretek
alkalmazás szintű elsajátítása.
A szerkezet, a tulajdonság és a felhasználás közötti összefüggések
feltárása.
Kulcsfogalmak fejlesztése minden altémában:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
molekula
–
anyagok összetétele

Kapcsolódások

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás

Kommunikációs
2. A nemfémes
Szabálykövető
elemek és
Lényegkiemelő
vegyületeik
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

Magyar nyelv és
irodalom
Földünk és
környezetünk
Matematika
Informatika

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás

Kommunikációs
2.1 Hidrogén
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

A hidrogén kitüntetett szerepe. Tulajdonságaiból következő
felhasználási területek.

Ismeretek gyűjtése a hidrogén
felhasználásáról.

Földünk és
környezetünk

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi-lelki egészség

Kommunikációs
2.2 Klór, halogének,
Szabálykövető
hidrogén-klorid,
Lényegkiemelő
sósav
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

Hasonlóság és különbség a klórhoz viszonyítva. Gyakorlati
jelentőségük.
A vízoldhatóság, a vizes oldat kémhatásának értelmezése, sóképzés,
sók..
A sósav reakciói.

Gyűjtőmunka a klórról.
A tulajdonságok összehasonlítása, a
hasonlóságok és a különbségek
értelmezése. Frontális kísérletek
megfigyelése, értelmezése.

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Biológia
Informatika
Magyar nyelv és
irodalom

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi-lelki egészség

Kommunikációs
2.3 Oxigén, ózon
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

Az oxigénfelvétel elektronszerkezeti következménye (elektronleadás).
Oxidálószer: az égésben és a biológiai energiatermelésben betöltött
szerepe.
Az oxigén vízoldhatósága és szerepe.

Az égés feltételeinek felidézése, frontális Biológia
kísérletek megfigyelése, értelmezése.
Fizika
Kísérletek az oxigénnel. Poszter készítése.

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák
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Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi-lelki egészség

Kommunikációs
2.4 Víz
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

A víz tulajdonságai (halmazállapot, hőkapacitás, polaritás, sav-bázis
sajátság). A tulajdonságaiból következő kitüntetett szerepe természetes
és technikai környezetünkben. Az erélyes oxidáló tulajdonság
atomszerkezeti háttere.

Gyűjtőmunka.
A természetes folyamatok modellezése.
Frontális kísérletek megfigyelése,
értelmezése.

Biológia
Fizika

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi-lelki egészség
Egyetemes kultúra
Hon és népismeret

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

2.5 Kén,
kénvegyületek,
kénsav
2.6 Nitrogén,
ammónia,
salétromsav
2.7 Foszfor és
vegyületei

A kén tulajdonságai és halmazállapot-változása.
A kén-hidrogén, a szulfidok, a kén-dioxid, a kén-trioxid tulajdonságai,
felhasználása.
A kénsav gyakorlati szerepe. A saverősségből következő
tulajdonságok.
A tanult elemek összehasonlítása. A levegő eltérő tulajdonságú
alkotói.
A nitrogén mint a bázikus sajátság hordozója, az ammóniaoldat
kémhatásának értelmezése.
A nitrogén mint savképző elem.
A foszfor módosulatai, reakciói.
A foszfor mint savképző elem.

Csoportmunka: a kén halmazállapotváltozásának és kristályosításának
megfigyelése, értelmezése. Gyűjtőmunka
a kén előfordulásáról, kinyeréséről.
Frontális kísérletek egyéni és/vagy
csoportos feldolgozása. Frontális
kísérletek a kénsavval; csoportmunka: a
víz és a kénsav összehasonlítása.
Csoportos munka: a zárt terű égés újbóli
megfigyelése, a nitrogén összehasonlítása
az oxigénnel.
A víz és az ammónia összehasonlítása, a
salétromsav és a nitrátok tulajdonságainak
megfigyelése.
A kén ás a foszfor összehasonlítása.

Ember és
társadalom
Informatika
Magyar nyelv és
irodalom

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Testi-lelki egészség
Egyetemes kultúra
Hon és népismeret

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

2.8 Szén, ásványi
szenek, szénmonoxid, széndioxid

A szén módosulatai, a szerkezet és a tulajdonságok összehasonlítása.
A szén reakciói. Elem? Vegyület? Keverék? Az ásványi szenek
gyakorlati jelentősége.
A nyomás, a hőmérséklet és a keverés hatása a szén-dioxid vízben
történő oldódására.
Ellentétes irányú folyamatok egyensúlya. A szerves vegyületeket
felépítő elemek. A legismertebb szénvegyületek és jelentőségük.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
molekula
–
anyagok összetétele
–
szervetlen és szerves anyagok

A gyémánt és a jég összehasonlítása (pl.
képek alapján).
Gyűjtőmunka.
Csoportos kísérlet: a fa lepárlásának
megfigyelése, a fa és a faszén égésének
összehasonlítása.
A szén-monoxid és a szén-dioxid
vízoldhatóságának összehasonlítása.
A szénsav keletkezése és bomlása.

Földünk és
környezetünk
Életvitel és
technika
Matematika

2.9 Szerves
vegyületek
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Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra
Hon és népismeret

Kommunikációs
2.10 Szilícium,
Szabálykövető
szilíciumvegyületek
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

A szilícium és a szén (gyémánt) összehasonlítása. A szilícium
gyakorlati jelentősége. A szén-dioxid és a szilícium-dioxid
összehasonlítása. A szilícium-dioxid előfordulása, tulajdonságai.
Az ismeretek rendszerezése (rendszerré szervezése). A jellegzetes
nemfémes tulajdonságok kigyűjtése. Savképzés, oxosavak.

Gyűjtőmunka, tablókészítés a szilícium
alkalmazásáról.
Csoportos munka: agyag formázása,
kiszárítása, (kiégetése).
Gyűjtőmunka, tablókészítés, üveg
olvasztása, zománc készítése.
Csoportos és egyéni munka: összefoglaló
táblázat készítése.

Ember és
társadalom
Informatika
Fizika
Földünk és
környezetünk

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

A fémes és nemfémes elemek tulajdonságainak felismerése,
értelmezése.
A fémek gyakorlati jelentőségének megismerése; a fémes rácsból
következő fizikai tulajdonságok.
Redukálóképesség, redukálósor. A megfigyelhető és az
elektronszerkezet alapján várható tulajdonságok megfeleltetése.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció

Fémes és nemfémes szerkezeti anyagok
funkcióinak összehasonlítása.
Az előzetes tudás felelevenítése és
alkalmazása.
Csoportos kísérlet: réz, higany, ezüst
kiválasztása fémekre. Elképzelések
(hipotézis): a tulajdonságok értelmezése
az előzetes tudás alapján.

Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra

Kommunikációs
3.2 Alkálifémek és
Szabálykövető
alkáliföldfémek
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

A nátriumvegyületek gyakorlati fontossága és tulajdonságaik. A
megfigyelhető és az elektronszerkezet alapján várható tulajdonságok
megfeleltetése.
A kalciumvegyületek gyakorlati fontossága és tulajdonságaik.
A természetes vizek szén-dioxid-tartalmának következményei.
Az oldhatóság és a szerkezet közötti összefüggés elemzése.
A kedvező tulajdonságok és a sokoldalú felhasználás kapcsolata.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
anyagok összetétele

Kísérlet: szappanfőzés.
Elképzelések (hipotézis): a tulajdonságok
értelmezése az előzetes tudás alapján.
Kísérlet: mész (tojáshéj) égetése, a termék
tulajdonságainak vizsgálata, a változás
kikövetkeztetése.
A szénsav és a mészkő reakciójának
megfigyelése, a reakció jelentőségének és
következményeinek feltárása.

Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk

3. A fémes elemek
és vegyületeik
3.1 A fémek
jellemzői

Kiemelt fejlesztési
feladatok

Kulcs
kompetenciák

Témakörök és
altémák

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése

3.3 Alumínium és a
vas; afémek
korróziója
3.4 Színes- és
nemesfémek

A vas nélkülözhetetlenségének kémiai háttere (az acél elem, vegyület
vagy keverék?).
A vas, a nyersvas tulajdonságainak módosítása.
A redoxireakciók gyakorlati alkalmazása és haszna. A szén és a szénmonoxid redukáló tulajdonságának felismerése. Az elektromos áram
kémiai hatásának elemzése, az elektrolízis ipari alkalmazása.
A levegő, a vizek oxigéntartalmának következménye.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
anyagok összetétele
Az alkímia sikertelensége és az elem fogalmának kialakulása.
A fémek redukálósora.
Az arany tulajdonságai és a tulajdonságok módosítása.
A fémes szerkezet és tulajdonság közötti összefüggések
összefoglalása.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
–
atom
–
kémiai kötés
–
kémiai reakció
–
anyagok összetétele

Összehasonlítás: a vas és az alumínium
tulajdonságainak összehasonlítása.
Összehasonlítás: az alumínium
reakcióinak összehasonlítása a
nátriuméval és a kalciuméval. Az
öntöttvas, az acél és az ötvözetek
összehasonlítása.
Az előzetes ismeretek ismétlése,
rendszerezése.
Kísérlet: pl. réz elektrolízise oldatból
Elképzelés (hipotézis): a jelenség
értelmezése.
Gyűjtőmunka, tablókészítés.
Ötletbörze: Hogyan védjük meg?
Gyűjtőmunka, tablókészítés: a
felhasználási területek mögött rejlő
tulajdonságok feltárása.
Az ismeretek rendszerezése.

Ember és
társadalom
Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom

Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező

4. Hétköznapi kémia
4.1
Energiaforrásaink
4.2 Tápanyagaink
4.3 Építőanyagok
4.4 Üveg, porcelán,
finomkerámia
4.5 Műanyagok

Kulcsfogalmak fejlesztése minden altémában:
–
molekula
–
anyagok összetétele
Milyen változások alkalmasak „energiatermelésre”? Technikai és
biológiai energiaforrások.
A tápanyagok szerepének tudatosítása
A sárkunyhóktól a felhőkarcolókig (keverékek építőipari alkalmazásai)
A napon szárított agyagtól a porcelánig (optimális arányú keverékek:
formázható agyag, mázak, üveg).
Természetes anyagok módosítása
Mesterséges műanyagok
Természetes vagy mesterséges?
Hasznos kémia a ház körül (javítások, festés, növényvédelem,
rovarirtás, műtrágyázás). Biokertészet.

Energiadiagaramok készítése,
értelmezése.
Ismeretfelmérés: Mi mire kell? Mit miért
eszünk? Gyűjtőmunka, kiselőadások,
poszterkészítés.
Gyűjtőmunka, kiselőadások,
poszterkészítés.
Csoportos kísérletezés: tejfehérje
átalakítása.
Csoportmunka: a forgalomban lévő
műanyagok azonosítása, felismerése

Ember és
társadalom
Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom
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feladatok
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Környezeti nevelés
Információs és
kommunikációs
kultúra
Tanulás
Egyetemes kultúra
Testi és lelki
egészség

Kommunikációs
Szabálykövető
Lényegkiemelő
Problémamegoldó
Kritikai
Rendszerező
Komplex információk
kezelése
Életvezetési

Témakörök és
altémák
4.6 Háztartási, ház
körüli vegyszerek
4.7 Egészség
4.8 Szépség
4.9 Kockázat és
haszon

Óraszám

A tartalom kulcselemei
Praktikus eljárások kémiai háttere (fizikai és kémiai folyamatok
alkalmazása a háztartásban).
A kémia szerepe egészségünk védelmében és helyreállításában (a
vitaminoktól a gyógyszerekig).
Konyhakémia: műveletek, változások a konyhában.
A kémia mint a test- és szépségápolás eszköze.
Lehet-e káros a tudomány, a kémia?
Az egészségkárosítás és a környezetszennyezés okai.
A kémia jelentősége az emberiség történetében.

Tanulói tevékenységek
Kísérletezés: oltott mész készítése,
meszelés, színezés földfestékkel.
Kísérletezés: praktikus eljárások
(zsíroldás, mosás, tisztítás, fehérítés,
vízkőoldás, folteltávolítás, színezés,
textilfestés, oldás) kipróbálása.
Vitafórum: Ki a felelős? Csoportos
kísérletezés: a C-vitamin hatásának
kimutatása. Gyógyteák és kivonatok
készítése. A tanult változások (jelenségek,
folyamatok) felfedezése az ételkészítés
folyamatában.
A kozmetikumok összetevőinek
megismerése, előállításuk értelmezése,
fogkrém készítése.
Vitafórum: Van-e lehetőség a választásra?
Szintézis.

Kapcsolódások
Ember és
társadalom
Fizika
Életvitel és
gyakorlati
ismeretek
Földünk és
környezetünk
Magyar nyelv és
irodalom
Informatika

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
•

ismerje fel a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben

•

ismerje és tudja a tanult elemek vegyületek, változások szerepét a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezeti és élettani hatásukat

•

nevezze meg és írja fel kémiai jelekkel a részletesen tanult elemeket, vegyületeket

•

használja a molekulamodelleket a tanult molekulák bemutatására

•

értelmezze a kémiai reakció lényegét az elvégzett kísérletek, az egyszerű kémiai reakciókat a kémiai egyenlet alapján

•

társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz

•

leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket

•

érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi
életben is fontos szervetlen anyagokat

•

használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel,
a mindennapi életben használt oldatokkal

•

legyenek képesek csoportosítani a megismert anyagokat és változásokat

•

tudja felsorolni a természetes vizek összetevőit, a levegő és a természetes vizek szennyezéseit

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK
Időkeret
Évfolyam

7.
heti

Földünk-környezetünk

1,5

évi

8.
heti

évi

55,5

1,5

55,5

Összesen
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Bevezetés
A Földünk és környezetünk tantárgy tanterve része a Mozaik Oktatási Stúdió
által kiadott taneszközöknek. Használata javasolt: az általános iskola 7-8. osztályai
számára. Óraterve a kerettanterv által meghatározott óraszámra épül.
A kerettantervnek megfelelően a 7-8. osztályos szakaszt egységesnek tekinti, és
arra törekszik, hogy lezárásakor a tanulók biztos, továbbépíthető ismeretekkel megfelelő
és továbbfejleszthető készségekkel rendelkezzenek.
A Földünk és környezetünk tantárgy fő jellemzője, hogy a természeti és a
társadalmi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket egymásra hatásukban,
komplex módon vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti
gondolkodás lényegét.
A tanterv ennek érdekében a tananyagait a fejlesztési követelményeknek
megfelelően rendezi el, és a szaktudomány belső logikáját, integráló elvét kívánja
követni. A szemléletformálás érdekében az analitikus gondolkodásra épülő szakaszokat
az ismeretek szintetizálására késztető tananyagrészekkel zárja.
A tanterv tananyagai az első tantárgyszakaszban (7-8. osztály) döntően
lineárisan épülnek egymásra, a második tantárgyszakaszban koncentrikusan bővülnek és
összegződnek. A kerettanterv fejlesztési követelményei osztályokra lebontva jelennek
meg.

Célok és feladatok
A Nemzeti alaptanterv Földünk-környezetünk műveltségi területében
megfogalmazott tartalmi és fejlesztési követelmények szerint a műveltségi terület és az
ezt megjelenítő földrajz tantárgy alapvető feladata, hogy megismertesse a tanulókat
szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel,
folyamataival. Felismertesse a folyamatok között megfigyelhető alapvető
összefüggéseket, kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulókban a
mindennapi élet szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási
képesség.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmigazdasági és környezeti folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex,
természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató
tananyag feldolgozásának célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi
gondolkodás képességének megalapozása. Az általános iskolai földrajzoktatás során a

pusztán tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, társadalmi-gazdasági
és a környezeti folyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános
törvényszerűségek megláttatására kell helyezni.
A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti
érzékenységét, megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti
problémák, az emberre veszélyes folyamatok felismerésének, mérséklésének és
megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. A tantárgy tartalmának elsajátítása
során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó kihívások
döntően földrajzi problémákból indulnak ki.
A 7-8. évfolyam feladata, hogy megismertesse a tanulókat az egyes kontinensek
és országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. A tananyag feldolgozása
során a távoli tájak földrajzi jellemzőinek megismerése után jutunk el Európa, a Kárpátmedence és végül hazánk bemutatásához. Vizsgálódás középpontjában a természeti, a
társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink
eseményei állnak. Földünk népeinek, országainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, a másság
megértéséhez és elfogadásához. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban
nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti,
társadalmi-gazdasági adottságairól valamint európai integrációjáról.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során
fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális
szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan
változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez
megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden
jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva azok okait és
lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók környezetért
felelős magatartása.
Fontos, hogy a műveltségi terület, és így a tantárgyi oktatás tartalmi és
képességfejlesztési szempontból történő megalapozása már az alsó tagozaton – az
Ember a természetben műveltségi területben megfogalmazottak alapján – megkezdődik.
A felső tagozaton azonban a Földünk–környezetünk műveltségi terület tartalmi és
képességfejlesztési feladatai már nemcsak az Ember a természetben, hanem az Ember és
társadalom műveltségi terület bizonyos elemeihez is szervesen kapcsolódnak. Ezek a
kapcsolatok is hangsúlyozzák a földrajz integrált jellegét, valamint a természeti és
társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és
kölcsönhatásainak feltárásában betöltött szerepét.

A tanulók értékelése
A tanulói teljesítmények értékelése három egymáshoz szorosan kapcsolódó
részelemből tevődik össze: a földrajzi-környezeti az ismeretek, az ismeretek
alkalmazásának képessége, a földrajzi kompetenciákban való jártasság.
A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából az alapvető ismeretelemek
elsajátítása mellett döntő fontosságú, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a
legfontosabb földrajzi kompetenciákat, kiemelten a földrajzi térben való tájékozódás
képességét, a földrajzi tartalmú információszerzés és az információk feldolgozásának,
értelmezésének képességét.

A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik:
•

Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli felelet, frontális foglalkozás formájában.

•

A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és
képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével.

•

Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás
a csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az
összegyűjtött információk különböző formában történő feldolgozása (írásbeli
vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.).

•

Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz készítése.

•

Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
A tanterv alkalmazásához elegendő az alapfokú oktatásra vonatkozó törvényi
feltételek teljesítése. A tanterv minél sikeresebb alkalmazásához emellett javasoljuk a
környezetei neveléshez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvételt.
Ugyancsak a tantervben megfogalmazottak teljesítését segíti, ha az intézmény
szakmai közössége kidolgozza a terepi munka, valamint a lakóhelyen, illetve környékén
található intézmény vagy üzem látogatásának módját és lehetséges beépítését a helyi
programba.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak:
•

Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
tartalmi és fejlesztési irányelveknek.

•

A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő
megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse.

•

Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt.
(Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek
bemutatása; továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.).
Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra.

•

A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált
tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.

•

Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésé-

ben. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását igénylő, a földrajzi kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat.

A tantárgy kiemelt céljai és feladatai
A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a
tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmi jellemzőivel.
Földrajzi-környezeti gondolkodásuk fejlesztése:
•

a jelenségek, folyamatok vizsgálatát követő általánosításokkal,

•

az összefüggések kiemelésével, rendszerbe helyezésével,

•

a kölcsönhatások és következményeik megláttatásával,

•

a természettudományok, a társadalomtudományok és egyéb környezettudományok módszereinek alkalmaztatásával,

•

a környezet iránti érzékenység és a környezetet védő szemlélet kialakításával,

•

a helyi, regionális és globális problémák felismertetésével, az alternatív megoldások keresésével.

A mindennapi életben szükséges térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése
érdekében a tárgy tanítása során el kell sajátíttatni a különböző ismeretszerzési
módszereket, a földrajzi ismerethordozók önálló használatához szükséges készségeket.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb
és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.
Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság
világban elfoglalt helyéről, hazánk kedvező és kedvezőtlen természeti, társadalmigazdasági adottságairól, jellemző társadalmi-gazdasági folyamatairól, valamint az
európai integrációban betöltött szerepéről. Megismerteti - lehetőség szerint a
gyakorlatban -a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való
tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Vizsgálódásának
középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok,
jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során
fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális
szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan
változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez
megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden
jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva
azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók
felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt.
A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével
lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő
természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű
természeti és társadalmi problémákat. Az elsajátított ismeretek és a felismert
összefüggések alapján érthetővé válnak azok az új kihívások, amelyek a XXI. század
elején átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, s amelyek érdekellentéteket

okozhatnak és társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ egyébként elzárt
térségeiben, zárt társadalmaiban.
A műveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása a szűkebb és tágabb
környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a
tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő,
illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmigazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése
iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához.
Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek
iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény
kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás fejlődéséhez. A
más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott
célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az
idegen nyelvi kommunikáció fejlődését.
A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban
megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a műveltségi terület hozzájárul a
természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó
és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak
megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és
információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a megnevezett tartalmi elemek
elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy
hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, különös
tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására.
A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény,
valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ
társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a
szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági
folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a
gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
állampolgárrá válhassanak.

Fejlesztési feladatok a 7-8. évfolyamon
1.Általános fejlesztési feladatok
2.Információszerzés és feldolgozás
3.Tájékozódás a földrajzi térben
4.Tájékozódás az időben
5.Tájékozódás a környezet anyagairól
6.Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól
7.Tájékozódás a hazai földrajzi-környezeti kérdésekről
8. Tájékozódás a regionális és a globális földrajz, környezeti kérdésekről

Földrajzi-környezeti gondolkodás
A kontinenseken és a hazánkban jellemző földi képződmények, a főbb természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, összefüggések felismerése, értelmezése.
A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény fokozatos fejlesztése a tanulókban.
Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció
Történet elmesélése hazai és külföldi utazásokról, átélt élményekről. Rövid tájékoztatás
adása Magyarországról, illetve a tanult országok földrajzi jellemzőiről a tanult idegen
nyelven
A szükséges szakkifejezések megismertetése, értelmezése és helyes használatuk gyakorlása.
Általános természet- és társadalomtudományi szemlélet
A természet- és társadalomtudományi gondolkodásmód alapjainak elsajátítása. A környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás fejlesztése.
Egyszerű természet- és társadalomföldrajzi algoritmusok alkalmazása egyéni és csoportmunkában (pl. táj-, országjellemzés és elemzés).
Földrajzi-környezeti megfigyelések, mérések, vizsgálódások végzése megfelelő eszközök használatával, tanári irányítással. Demonstrációs kísérletek irányított értelmezése.
Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek tapasztalatainak önálló leírása, eredményeinek
rögzítése és értelmezése.
Terepi természetföldrajzi és környezeti vizsgálódási technikák alkalmazása a lakóhely
környékén tanári irányítással.
Szociális és állampolgári kompetencia
A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás és a konfliktuskezelés
képességének fejlesztése (pl. döntéshelyzetekkel, vitákkal).
A stratégiai tervezés módszerének megismerése társadalmi és környezetvédelmi témájú
feladatmegoldásokban.
A toleráns viselkedés megalapozása hon- és európai polgárként: a különböző európai
kultúrák megismertetésével, a hazai élettérhez való kötődés kialakításával.
Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek szerepének, felelősségének belátása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában. A cselekvés lehetőségeinek felismerése, gyakorlása.
Matematikai kompetencia
A földi környezetelemek (pl. óceánok, kontinensek, domborzati formák, légköri, vízrajzi és ökológiai jellemzők, népesség, gazdálkodás) méreteinek, számszerűen kifejezhető
adataik nagyságrendjének érzékelése, összehasonlítása. Mennyiség halmazképzés és
rendszerezés önállóan.

Alapvető adatkezelési technikák alkalmazása, adatok származtatása és egyszerű ábrázolása (pl. diagramkészítés).
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással (a földgömb, a térkép koordinátarendszerével).
A kritikai és a kreatív gondolkodás képességének fejlesztése a gondolkodási technikák
megismerésével (pl. természet- és társadalom-földrajzi elemek közötti összefüggésekben).
Kulturális kompetencia
Annak tudatosítása, hogy a világ különböző részein élő emberek származásuk, kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, de emberi mivoltukban egyenrangúak.
A közös európai kultúra, különösen a földrajzi alapjainak megismerésére és megőrzésére való igény kialakítása (pl. médiaanyagok irányított elemzésével
A tanulók esztétikai befogadóképességének fejlesztése a természeti és társadalmi környezetet ábrázoló műalkotások földrajzi tartalmának felismertetésével.
Életpálya-építés
A kreativitás, a kezdeményező-és vállalkozóképesség szerepének felismertetése a társadalmi-gazdasági fejlődésben (regionális és hazai példákon).
Munkaerő-piaci alapismeretek (pálya- és szakmaismeret) nyújtása. A szakmaválasztásra
való képesség kifejlesztése a tanulókban (pl. beszélgetésekkel, üzem- és intézménylátogatásokkal, esetelemzésekkel).
Információszerzés és feldolgozás
Információszerzés
A földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodlagos információhordozók (pl. térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, albumok, folyóiratok, egyszerű statisztikai kiadványok, lexikonok, szóbeli források, ábrák, képek, CDROM, tömegkommunikációs források, internet) kiválasztása tanári irányítással.
Eligazodás, válogatás a különböző jellegű információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben (pl. könyvtárban, kiállításon, múzeumban és a világhálón) tanári segítséggel.
Megfigyelések, vizsgálódások, mérések és modellalkotás tanári irányítással egyéni és
csoportmunkában: egyszerű eszközök, mérőműszerek alkalmazása, balesetmentes használata.
Információfeldolgozás
A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgoztatása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában: lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése; adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más
ábrák elemzése, összehasonlítása; tények, szöveges információk ábrázolása különböző
módon (pl. térképvázlaton, rajzon, diagramon, maketten); egyszerű vázlat készítése in-

formációk alapján önállóan; következtetések levonása a készen kapott és a számítással
nyert adatokból, tényekből; gyűjtemény, tabló összeállítása szaktudományos szempontok alapján (pl. kőzetek, termények, termékek, képek); a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban.
Az információ kommunikálása és értelmezése
Folyamat, jelenség, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezetből. A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése. A különféle tanulói
nézetek megfogalmazása, kifejtése esetelemzés, vita és egyszerű szerepjáték során.
A környezetben szerzett tapasztalatok, köznapi földrajzi-környezeti ismeretek megfogalmazása, természet- és társadalomtudományi szemléletű magyarázata. Leírások, beszámolók készíttetése megfigyelésekről, ismeretekről
segédeszközök használatával, tanári irányítással.
Digitális kompetencia
A földrajzi információ előállítására szolgáló eszközök használatának elsajátíttatása.
Internet alapú szolgáltatások (pl. tények, adatok, képek, menetrendek, hírek, tájleírások,
idegenforgalmi ajánlatok keresése) elérésének elsajátítása.
A számítógéppel támogatott együttműködő tanulás elősegítése földrajzi-környezeti témájú digitális tananyagok használatával. Tanulói kiselőadások prezentációs anyagának
készítése tanári irányítással.
Projektmódszer
Ismeretszerzés és -feldolgozás projektmódszerrel közvetett tanári irányítással (pl. a különféle tipikus tájakkal és országcsoportokkal kapcsolatban).
Az ismert tér fokozatos kitágítása. Tájékozódás a kontinenseken
A térkép és a valóság kapcsolatának bizonyítása. Keresztmetszetről és tömbszelvényről
szerzett információk azonosítása térképi információkkal. A különböző tematikus térképek tartalma közötti összefüggések indoklása.
Felismerés, keresés, egyszerű helymeghatározás különböző méretarányú térképeken. A
földrajzi fokhálózat használata. Egyenes és görbe vonal menti távolságok mérése különböző méretarányú térképeken.
A fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, erőforrások, valamint környezeti problémák térbeli elhelyezkedésének megismertetése.
Különböző típusú térképek használata az ismeretszerzésben és a terepen való eligazodásban. Szemléleti térképolvasás önállóan, okfejtő térképolvasás tanári irányítással különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken.
A földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmak felismerése
és megnevezése térképen, földgömbön.
Tájékozódás időben
Eligazodás a földtörténet időegységeiben.

A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek tudatosítása.
A kontinenseken megismert földrajzi-környezeti események, jelenségek, folyamatok
időrendbe állítása.
A rövidebb és hosszabb távú természeti, társadalmi és környezeti folyamatok áttekintése
példák alapján (pl. a természeti és társadalmi környezet változásai).
Tájékozódás a környezet anyagairól.
Az élő és az élettelen anyagok rendszerezése, valamint a természeti és társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelentőségük felismertetése.
A leggyakrabban előforduló ásványok és kőzetek; nyersanyagok és energiahordozók,
valamint talajtípusok felismertetése.
Annak beláttatása, hogy az emberiség által legintenzívebben használt nyersanyagokból
és energiahordozókból bolygónk készletei végesek. A tanulók energiatakarékos magatartásának kialakítása.
A környezetet károsító leggyakoribb szennyezőanyagok és forrásaik megismertetése.
A szennyezőanyagok károsító hatását mérséklő, megszüntető eljárások megismertetése
a kontinensekről vett példák alapján.
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól
Az egyes tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, azok összefüggéseinek értelmezése. Természeti és gazdasági körülmények, hagyományok egyes
népek gazdasági fejlődését, gondolkodásmódját befolyásoló szerepének felismertetése
példákon keresztül.
A földrajzi térben zajló kölcsönhatások felismertetése és magyarázata a kontinensekről
való példák alapján.
A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismertetése a történelmi
eseményekben és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák
alapján.
A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások felismertetése, egyszerű értelmezése. A társadalmi-gazdasági események az egyes országok fejlődésére gyakorolt hatásainak felismertetése. A változások felgyorsulásának az egyénre,
az országokra, a világ egészére gyakorolt hatásainak felismertetése példákon.
A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások észrevétele. A termelő és a fogyasztó folyamatok
rövid és hosszú távú következményeinek felismertetése a környezetben regionális példákon.
Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismertetése. A
környezetkárosító hatások következményeinek csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékeltetése.

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti kérdésekben
A lakóhelyi és hazai gazdasági élet földrajzi alapjai
Magyarország földjének részletes megismertetése kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetességeinek felismertetése tanári irányítással aktualitások alapján. Az egyes hazai országrészek, tájak hasonló és eltérő földrajzi jellemzőinek érzékeltetése, azok okainak és következményeinek felismertetése.
A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti értékek megismertetése. Környezetünk problémáinak, azok hazai és regionális kapcsolatainak a felismertetése.
A Kárpát-medencei és a közép-európai tájak természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti és környezeti értékeinek megismertetése a hazához, illetve az Európához való
kötődés megerősítése érdekében. A magyar utazók, tudósok, szakemberek szerepének
bemutatása a Föld felfedezésében és megismerésében.
A magyarság, Magyarország és a magyar gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének
megismertetése a Kárpát-medencében, az Európai Unióban különböző források felhasználásával.
Környezetünk problémáinak, azok hazai és regionális kapcsolataiknak a felismertetése,
egyszerű értelmezése.
Tájékozódás a regionális és globális földrajzi, környezeti kérdésekről.
Helyi, regionális, globális földrajzi kérdések
A földrajzi övezetesség megnyilvánulásának felismertetése a természeti adottságokban a
kontinensekről vett példákban. A természetföldrajzi adottságok gazdaságra gyakorolt
hatásának bemutatása kontinensrészek, tájak és országok példáján.
A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismertetése a múlt és a jelen
társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák alapján.
Európai és regionális identitástudat
Európa és országai földrajzi jellemzőinek megismertetése, különös tekintettel a Magyarországgal szomszédos országokra, az Európai Unió tagállamaira. Az Európai Unió fő
céljainak, értékeinek megismerése földrajzi-környezeti nézőpontból. Az együttműködések társadalmi-gazdasági, környezeti szükségességének felismerése (pl. esetelemzésekben, helyzetgyakorlatokban).
A földrészek, azok nagytájai, a tipikus tájak és az országok regionális sajátosságainak,
valamint hasonlóságaiknak és különbségeiknek a felismertetése.
A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcsolatának érzékeltetése a különböző földrészekről származó példákban. Annak felismertetése, hogy napjainkban a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok nagy része világméretekben zajlik.
Helyi, regionális, globális környezeti kérdések
Annak tudatosítása, hogy az egyes országok eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi
környezetet pusztító folyamatokhoz.

A természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak
megismertetése. Annak megértetése, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk (pl. esetelemzéssel, helyzetgyakorlattal).

A két évfolyam témakörei
7. osztály:
•

Tájékozódás a földtörténeti időben

•

Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának
természet- és társadalomföldrajza

•

É-, D-, Ny-, K-Európa országainak természet- és társadalomföldrajza

8. osztály:
•

Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza

•

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza

•

Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország
tájain

Értékelés
Érdemjegyek
Heti 1,5 óra

Havonta
1

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

2

2

2-4

2

A táblázatban szereplő jegyek száma a minimális követelmény.
Az értékelés fő szempontjai
•

Ismeri-e a tanuló a legfontosabb tényeket, jelenségeket, folyamatokat?

•

Felismeri-e és tudja-e példákkal bizonyítani az oksági összefüggéseket?

•

Tudja-e rugalmasan használni, alkalmazni ismereteit a különböző földrajzi
rendszerekben, csoportosításokban?

•

Hogyan tájékozódik a térképen a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén?

•

Rendelkezik-e megfelelő jártassággal a megfelelő információhordozók kiválasztásában és alkalmazásában?

•

Részévé vált-e személyiségének a környezettudatos magatartás?

Az értékelés formái
•

Szóbeli: kérdésekre adott válaszok; egy rövidebb téma szóbeli kifejtése; szóbeli feladat kiegészítése; fogalommagyarázat; topográfiai felelet; megneve-

zés, azonosítás; ábra-, kép-, tematikus térkép elemzése; összehasonlítás, kiselőadás, forrásmunkák elemzése; videofilm kommentálása, modellek értelmezése
•

Írásbeli: vázlat, feleletterv készítése; házi dolgozat, esszé készítése, kontúrtérkép, munkatérkép kiegészítése; folyamatábra rajzolás; grafikon, diagram készítése, terméklista összeállítása, tesztek, munkalapok kitöltése, iskolai házi
vizsga,

•

Gyakorlati jellegű: kőzetek, talajfajták felismerése, kísérletek végzése; térképi mérések, applikáció kontúrtérképen; térképvázlat, grafikon, metszet készítése és értelmezése. Tematikus térképek, tömbszelvények, űrfelvételek elemzése; időjárási megfigyelések, számítások: középhőmérséklet, közepes hőingás, időszámítások: helyi idő, zónaidő; gyűjtőmunka; homokasztali munka;
modellezés; riportok, leírások készítése, sajtófigyelő, Internet-figyelő, a TV, a
rádió műsorainak figyelése, esettanulmányok. Adatok, leírások gyűjtése.

Érdemjegyek szerezhetők az alábbi módon:
felelet: szóbeli-írásbeli felelés, röpdolgozat, órai munka, munkafüzet vezetés, kiselőadás, gyűjtőmunka, kísérletezés, megfigyelés, elemzések, verseny
Az első félévben az összes érdemjegy vagy a vizsgajegy alapján kapja a félévi
minősítést /osztályzatot/ a tanuló. A tanév végén a tanévben szerzett összes érdemjegy
vagy vizsgajegy alapján kap minősítést/ osztályzatot/ a tanuló.
A naplóba beírt érdemjegy színe, a jegy súlyozottságáról tájékoztat:
•

Kék színű jegy – egyszeresen számít (pl felelet, röpdolgozat)/

•

Piros színű jegy – kétszeresen számít (témazáró dolgozat)

Ponthatárok
0-30%= 1
31-50% =2
51-70% =3
71-90% =4
91-100% =5

A tantárgy tanításának feltételei
Taneszközök: a Mozaik Oktatási Stúdió tankönyvei és munkafüzetei
•

Földünk és környezetük 7. Dr. Kovács Lászlóné, dr. Mészáros Rezsőné, Vízvári Albertné

•

Földünk és környezetük 8. Dr. Kovács Lászlóné, Jónás Ilona, Vízvári Albertné

•

Tudásszintmérő feladatlapok a 7. és a 8. osztály számára A/B változattal

•

Általános iskolai atlasz (Cartográfia)

Egyéb taneszközök:
•

Transzparensek

•

Modellek, makettek

•

Diák

•

Videó filmek

•

Képek,

•

Szakkönyvek

•

Folyóiratok

•

Fali térképek

•

Földgömbök

Javasolt eszközszükséglet
Sötétíthető tanterem táblával, vetítőernyővel vagy fehér falfelülettel, diavetítő,
írásvetítő, TV, videó lejátszó, térképtartó, falitérképek, kontúrtérképek térképjelekkel,
mágneses tábla, természeti és politikai földgömbök, földmodell, éggömb, holdgömb,
tellurium, domborzati makettek, homokasztal, kőzetgyűjtemények, talajminták,
meteorológiai eszközök, iránytűk, transzparensek, diakép sorozatok, videofilmek,
számítógépes programok, számítógépek, oktatótáblák, ősmaradvány gyűjtemény.
Az iskoláknál még meglévő transzparensekből sok használható – főként a
természetföldrajziak. A diaképek helyett célszerű gyűjteni a videofilmeket – főként ezek
tanítási órákba beépíthető részleteit. Hasznosíthatók a fogalmak felelevenítéséhez,
csoportosításához, rendszerezéséhez a Mozaik Oktatási Stúdió földrajzi témájú –
természetismerethez készült – applikációs képei, ábrái is.

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK – 7. OSZTÁLY
Célok és feladatok
A tanulók világképének, földrajzi-környezeti gondolkodásának alapozása az
Európán kívüli kontinensek és Észak-, Nyugat-, valamint Kelet-Európa
ismeretanyagának feldolgozásával.
A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság
fejlesztése:
•

a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével,

•

a kontinensek jelentősebb országcsoportjainak, országainak és tipikus tájainak bemutatásával: a természeti adottságok-települések-életmód-gazdálkodás
összefüggésrendszerében,

•

a gazdasági követelmények, hagyományok és az adott helyen élő emberek
gondolkodásmódja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével,

•

a tásadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú kölcsönös függőség bemutatásával,

Képzetek kialakítása a környezet elemeinek méreteiről. A földi környezet
értésén, ismeretén és belső motivációkon alapuló környezettudatos magatartás, életmód
alapozása.
A fejlesztés követelményei
Ismerjék a tanulók a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket.
Értsék a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és időbeli fejlődését.
Tudják értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. Ismerjék fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait, a közöttük lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét.
Ismerjék a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait. Értsék meg, hogy a társadalmigazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok
nagyságrendjéről.
Ismerjék fel, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy
az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltukban egyenrangúak.
Ismerjék az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatokat és megszüntetésük, megelőzésük lehetőségeit; a nemzetközi összefogás szükségességét. Tudjanak
példákat mondani a megoldási lehetőségekre.

Legyenek képesek tájékozódni, eligazodni a különböző méretarányú és tematikus földrajzi térképeken. Ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat.
Alakuljon ki bennük az egyéb földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség.
Fejlődjenek általános képességeik. Vizsgálódjanak a föld- és környezettudományok
szempontjai szerint. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, szakkifejezések használatával mondják el, fejezzék ki írásban, rajzban, ábrázolják grafikusan és egyszerű térképeken. Tapasztalataik, megfigyeléseik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek
a környezetben történő események reális értékelésére.
Belépő tevékenységformák a tartalomhoz igazodva
•

Különböző tartalmú földrajzi térképek információinak felhasználása.

•

Kontúrtérképen feladatok irányított megoldása.

•

Szemelvények, példák gyűjtése. Tablók készítése.

•

Információk gyűjtése különféle információhordozókból.

•

Tájékozódás a földtörténeti időoszlopon.

•

Képek, ábrák, keresztmetszetek, tömbszelvények elemzése.

•

Tájékozódás légi fotókon, űrfelvételeken.

•

Adatok, statisztikai adatsorok és különböző típusú diagramok összehasonlító
elemzése.

•

Tipikus tájak különböző szempontok szerinti önálló bemutatása, összehasonlítása.

•

Példák keresése: a természeti adottságok és a gazdasági élet kölcsönhatásaira.

•

Kiselőadások, tanulói beszámolók.

A témakörök tartalma
I. Tájékozódás a földtörténeti időben
1-2. A földtörténet eseményei
II. Az Európán kívüli kontinensek
Afrika, Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek
3. Afrika helyzete, kialakulása, felszíne
4. Afrika éghajlata, természetes növénytakarója, vízrajza
5. A trópusi Afrika mezőgazdasága
6. A kontinens ásványkincsei és hasznosításuk
7. A Dél-Afrikai Köztársaság
8. Ausztrália és Óceánia

9. A sarkvidékek
Amerika
10. Amerika fekvése, benépesülése, népessége
11. Amerika kialakulása, felszíne
12. Földrajzi övezetesség az amerikai kontinensen
13-14. Az USA gazdasága
15. Kanada
16. Mexikó és Brazília
Ázsia
17. Ázsia helyzete, fekvése, népessége
18. Ázsia kialakulása, felszíne
19. Övezetesség az ázsiai kontinensen
20. Kína
21. Japán
22. Délkelet-Ázsia
23. India
24. Délnyugat-Ázsia
III. Észak-, Nyugat-, Dél- és Kelet-Európa
25. Európa fekvése, felosztása, népessége
26-27. Európa természetföldrajzi képe
28. Az Európai Unió általános jellemzői
29. Észak-Európa országainak hasonló és eltérő társadalomföldrajzi képe
30. Franciaország
31. Nagy-Britannia
32. Átalakuló ipari körzetek, új iparágak Nyugat-Európában
33. Dél-Európa országainak társadalomföldrajzi képe
34. Olaszország
35. Spanyolország
36. Mediterrán tájakon
37. A Balkán-térség földrajzi adottságai. Horvátország, Jugoszlávia
38. Kelet-Európa társadalomföldrajzi vonásai
39-40. Két kontinens országa: Oroszország
41. Ukrajna
A tananyag feldolgozásához kapcsolódó topográfiai követelményeket témakörönként a
kerettanterv rendszerezi.

Témakörök
Témák

Tananyag

Kiegészítő tananyag,
helyi felhasználás,
gyakorlás, ellenőrzés

Év közi összefoglalás

Összesen

I. Tájékozódás a földtörténeti időben

2

–

–

2

II. Európán kívüli kontinensek

22

11

2

24

III. É-, Ny-, D-, Kelet-Európa országai

17

2

19

4

56

Összesen

41

11

A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló képeket, ábrákat, adatsorokat elemezni a földrajzi jellegű információk
gyűjtéséhez. Ismerje fel segítségükkel az alapvető összefüggéseket: a tananyagban felsorolt kontinensek, tájak természeti és gazdasági jellemzői között,
•

a földrajzi helyzet – felszín – éghajlat – vizek – természetes növénytakaró –
talaj,

•

a tájak, országok, földrészek társadalmi-gazdasági kölcsönhatásainak példáin.

Ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat. Legyen elképzelése a megelőzés és a környezeti károk elhárításának lehetőségeiről.
Használja a térképet információgyűjtésre, a szemléleti, és tanári segítséggel – az okfejtő
térképolvasás szintjén. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat.

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK – 8. OSZTÁLY
Célok és feladatok
A tanulók világképének, környezeti gondolkodásának továbbfejlesztése Közép-Európa,
a Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátításával.
A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozottság bővítése az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével.
A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése.
A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés
formálása:
•

Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi és társadalomföldrajzi
összefüggéseinek megismertetésével,

•

A kontinensrészek legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával,

•

A különböző társadalmi csoportok, népek, nemzetiségek értékei, életmódja
iránti tiszteletének kialakításával,

•

Magyarország kedvező és kedvezőtlen természeti adottságainak, társadalmigazdasági lehetőségeinek, nemzeti értékeinek és a világban elfoglalt helyének
bemutatásával.

A tanulók környezetféltő szemléletének, környezetet óvó magatartásának formálása: a
Kárpát-medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével, a közösségük, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való aktív részvétel készségének fejlesztésével.
A fejlesztés követelményei
A tanulók érzékeljék és úgy értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatásainak eredményeit. Legyen áttekintésük
az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezőiről.
Értsék meg, hogy a természeti környezet hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét. Ismerjék a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait.
A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében.
Tudjanak példákat mondani a környezeti károk elhárítására, a nemzetközi összefogásra,
együttműködésre.
Ismerjék meg a természetvédelem alapvető céljait, nemzeti parkjainkat és világörökségként számontartott értékeinket.

Az általános iskola befejezésekor legyenek képesek az önálló szemléleti és – tanári segítséggel – az okfejtő térképolvasásra a különböző méretarányú és tartalmú térképeken.
Ismerjék az eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat, tudjanak hozzájuk
tartalmi jellemzőket kapcsolni.
Alakuljon ki bennük a földrajzi és egyéb információhordozók kiválasztására, használatára való képesség. Tudjanak eligazodni, tájékozódni a különböző információs anyagokban és – tanári segítséggel – ezek gyűjteményeiben.
Használják biztonsággal a szakkifejezéseket. Ábrázolják ismereteiket rajzban, egyszerű
térképeken.
Megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják elemezni, értékelni, alkossanak azok alapján
véleményt.
Belépő tevékenységformák a tartalomhoz igazodva
•

Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok, az egyes országok és országrészek gazdasági különbségeinek bemutatásához.

•

Konturtérképes feladatok önálló megoldása.

•

Időjárás-jelentések adatainak értelmezése. Az éghajlat jellemzőinek ábrázolása diagramokon. Következtetések az adatokból.

•

Folyamatábrák használata. Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet
jellemzőinek, változási tendenciáinak bemutatásához.

•

Aktuális információk gyűjtése. Szemelvények, adatok elemzése, tömegkommunikációs források felhasználása, következtetések megfogalmazása.

•

Forráselemzések: könyvek, folyóiratok, napilapok felhasználásával. Tanulói
beszámolók, kiselőadások könyvtári kutatómunka alapján. Terméklista összeállítása. Riport, tabló készítése.

A témakörök tartalma
I. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza
1. Közép-Európa általános földrajzi képe
2. Élet a sík- és rögvidékeken
3. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai
4-5. Németország helye Európa gazdaságában
6. Csehország és Lengyelország sajátos fejlődési útja
7. Élet Közép-Európa magashegységeiben
8. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia
9. A kárpáti országok: Szlovákia
10. A kárpáti országok: Románia
11. Társadalmi sokszínűség, egyedi sajátosságok a hazánkkal szomszédos országokban

II. A Kárpát-medence kialakulása
12. A Kárpát-medence kialakulása
13. A Kárpát-medence természetföldrajzi képe
14. Mozaikok a Kárpát-medence társadalmi-gazdasági fejlődéséről
15. Magyarország a Kárpát-medencében
III. Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain
16. Hazánk földrajzi helyzete
17. A földtörténet krónikája Magyarország földjén
18. Természeti adottságaink (felszín, domborzat)
19-20. Természeti erőforrásaink
21. Környezetünk állapota és védelme
22. Hazánk népességföldrajzi jellemzői
23. Népesedési folyamatok, népességmozgások
24. Településhálózat, településformák
25. Városaink
26. Az Alföld természetföldrajzi képe
27. Az Alföld gazdaságának jellemzői
28. A Kisalföld
29. Dombvidéki tájaink
30. Az Alpokalja
31. A Dunántúli-középhegység
32. Az Északi-középhegység
33. Nemzeti parkjaink
34. A magyar nemzetgazdaság jellemzői
35. Energiagazdaságunk
36. Az ipar húzóágazatai: gépipar, vegyipar
37. Átalakuló mezőgazdaságunk
38. A közlekedési és szállítási infrastruktúra
39. A turizmus
40. Hazánk nemzetközi kapcsolatai
41. Budapest földrajza
42. Régiónk földrajza
A tananyag feldolgozásához kapcsolódó topográfiai követelményeket témakörönként a
kerettanterv részletezi.

Témakörök
Témák

Tananyag

Kiegészítő tananyag,
helyi felhasználás,
gyakorlás, ellenőrzés

Év közi összefoglalás

Összesen

1

12

I. Közép-Európa

11

II. Kárpát-medence

4

10

–

4

III. Magyarország

27

–

3

30

42

10

4

56

Összesen

A továbbhaladás feltételei
•

Tudja a tanuló bemutatni és jellemezni hazánk földrajzi környezetét, megadott szempontok alapján.

•

Térképi információk felhasználásával ismertesse hazánk tájainak természetigazdasági jellemzőit.

•

Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását a gazdasági életre és a
környezet értékeit az egyes térségekben.

•

Tudjon helyi, regionális és országos példákat említeni környezetvédelmi intézkedésekre.

•

Legyen képes önálló anyaggyűjtésre s az információk feldolgozására megadott szempontok alapján.

•

Tudja elhelyezni a kontúrtérképen a megismert topográfiai fogalmakat, és
tudja megfogalmazni földrajzi fekvésüket. Ismerje legfontosabb tartalmi jellemzőiket.

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS: FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK
7-8. évfolyam
HEFOP 3.1.3
Kompetenciaterület „A”

Bevezetés
A világban zajló gazdasági, technológiai és társadalmi változások közvetlenül
teszik próbára az egyén alkalmazkodóképességét, ugyanakkor a közösségeket új
szerepek vállalására késztetik. Az oktatási rendszerek számára is óriási kihívás, hogy
feladatuk teljesítése során fokozott versenyhelyzetnek és változó munkaerő-piaci
igényeknek kell megfelelniük.
Nem folytatható az a több évtizedes gyakorlat, amikor a tanulási folyamat
lezárul az iskolai tanulmányok befejezésével. A jövőben az életpálya bármely
szakaszában szükségessé válhat annak módosítása.
Az Európai Unió 2000-ben elfogadott lisszaboni határozatában követelményként
fogalmazódik meg a tagállamok oktatási és képzési rendszerének átalakítása - a
foglalkoztatás növelése és a tudásalapú társadalom megteremtése céljából. Az eltelt fél
évtizedben a döntéshozók sorra megerősítették a kulcskompetenciák fejlesztésének
sürgető igényét a versenyképesség biztosítása érdekében.
A programfejlesztés egyik célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
közoktatásunkban. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését,
az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi,
hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű
keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a
pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a
problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a
felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.
Az Életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja
A közoktatásból kikerülő gyerekek legyenek tisztába saját képességeikkel,
tudják megfogalmazni jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek
legyenek megtervezni és felépíteni majdani életpályájukat. Tudják a változó helyzethez
igazítani életpálya elképzeléseiket, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és
módosítani a krízishelyzeteket elkerülni.
Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének alapelvei
•

A tanulónak tisztába kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítmény kritériumaival a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel.

•

A tanulónak minden esetben kellő próbálkozási lehetőségetkell adni, támoga-

tást kell biztosítani ahhozhogy problémáit megfogalmazza.
•

Az alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést a tanulók közötti együttműködést.

•

Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a
vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést .

•

Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását.

Modulok
A Földünk és környezetünk tantárgy keretében két modul feldolgozására kerül sor a 7.
osztályban.
1. A gazdaság földrajza- a fejlődés pólusai a fejlődő világban
Ajánlott óraszám: 4 óra
2. Európa regionális természetföldrajza, és gazdasági-társadalmi földrajzi
kihatásai

A tanyagról
A tananyag feldolgozása és értékelése részben frontális, egyéni vagy csoportos
munkaforma keretében történik, a kooperatív tanulási módszerek előtérbe helyezésével.
A taneszközöket a Sulinova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési
Kht. Biztosítja.
Negatívum, hogy az Életpálya-építés kompetenciaterületéhez tartozó
modulvázlatok, térképek, idézetek, rejtvények.. csak internet segítségével érhető el
papírformában még nem jutott el az iskolánkba.
Pozitívum az interaktív tábla bevezetése az oktatásba.
A technikai eszközök bővülése,a munkáltatáson alapuló tananyag feldolgozás,az
érdekes feladatok, a kooperatív módszerek biztosítják a tanulók aktivitását a tanítási
órákon.
A tananyagok beillesztése a Helyi tantervbe: Afrika feldolgozása során.
Európa természetföldrajzának feldolgozásánál ezek az ismeretek váltják fel a
Helyi tantervben lévőket. Az ajánlott óraszám: 5 óra.

Programtanterv
7. évfolyam
Kapcsolódó
műveltségterület

Javasolt
óraszám

Modulszá
m

Ember és társadalom

6

2

Témakörök/fejezetek
1.

Életmód – gondolkodásmód

2.

Társadalmi normák - Társadalmi
szerepek

8

2

3.

Munkavállalók - Munkahelyek

9

3

4.

Az ember szexualitása

4

3

5.

Kémiatörténet

6

5

6.

Sebesség

4

2

7.

Rovarok megfigyelése

4

4

8.

Kémhatás

3

3

9.

A fizikatörténet kiemelkedő alakjai

3

3

10. Ehető és mérgező gombák

3

2

11. Alkáli fémek és vegyületeik

3

2

12. Bolygók, holdak mozgása

3

3

4

2

5

3

2

1

16. Hang-játék

5

3

17. Mit látunk?

3

2

18. Kép-zelet

2

1

19. A megismerés

2

2

5

2

7

2

3

1

2

1

6

3

4

2

13.

A gazdaság földrajza – a fejlődés
pólusai a fejlődő világban

14.

Európa regionális természetföldrajza,
és gazd.-társ. földrajzi kihatásai

Ember a
természetben

Földünk és
környezetünk

15. Zajos világ

Művészetek

20.

A személyes teswtkultúra
megalapozása

21.

A versenyszellem a küzdőképesség és
az önfegyelem

22.

Szerepek és kommunikáció a
csapatjátekokban

23. Ember és munkája
24. Pályaismeret
25.

Testnevelés és sport

Osztályfőnöki és
életvitel

Önismeret – pályaalkalmasság pályaválasztás

1. modul
13.fejezet

Cím

A gazdaság földrajza – a fejlődés pólusai a fejlődő világban

A feldolgozáshoz
ajánlott óraszám:

4

Információfeldolgozás, információazonosítás

Tematikus fókusz
KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI
FÓKUSZOK

Az információkezelés
fókusza

Kíváncsiság, okkeresés igénye, információalkotás és átadás

Empátia

Mások pontosabb megfigyeléséből származó megértés, elfogadás;
az együttműködés képességének fejlődése

Kooperáció

Szolidaritás, segítőkészség, együttműködési készség

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK

1. Afrika regionális gazdasági és társadalomföldrajzának tanulása
szövegolvasás, - feldolgozás, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok,
diagramok
elemzése, illetve térképhasználat révén
2. Az éghajlati viszonyok hatása a mezőgazdaság típusainak
kialakulására –
törvényszerűségek levonása
3. Afrika néhány országának, főbb iparágainak területi eloszlása, a
természeti
erőforrások felsorolása, térképen való elhelyezése, vaktérkép. A
kétarcú
gazdasági szerkezet történelmi gyökereinek vázolása, bizonyítékok
keresése a
mezőgazdaság "kétarcú"-ságának alátámasztására;
4. A következmények áttekintése – saját tapasztalatok, ismeretek az
esőerdők
pusztulásáról, éhségövezetről, társadalmi szerkezetről, film,
olvasmányélmények felhasználása
5. Tabló, beszámoló készítése csoportokban pl. „Gyereknek lenni
Mozambikban” címmel

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK

Középiskolai földrajzi atlasz, stb. stb., stb.

MODULOK
(A fejezet részegységei, a
modulok feldolgozási
sorrendje)

Cím

1. Természet, történeti, társadalom földrajzi alapok
2. A társadalmi változások következményei, a kitermelő és a
feldolgozóipar asszimetriái

Ajánlott óraszám

2+2

ALTERNATÍV
MEGOLDÁSOK
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLTÁS)

KÖVETELMÉNYEK

Kapcsolódó
kereszttantervi modulok
Más műveltségterületi
kapcsolódásilehetőségek

Ember és társadalom
Ember a természetben

Be tudja mutatni Afrika termőkörzeteit, az egyes körzetek főbb termesztett
növényeit, tenyésztett állatait. Fel tudja sorolni Afrika tipikus tájait (sivatagok,
oázisok, éhségövezet) , térképen tudja elhelyezni Képes legyen ismertetni, hogy
Afrika milyen szerepet töltött be a világgazdaságban a gyarmati időkben és
mennyiben változott a szerepe napjainkban. Meg tudja határozni a terület
társadalmának, gazdaságának legfőbb sajátosságait, folyamatait, a jelenségeket
kialakító okokat meg tudja nevezni, és a csoportmunkák végeztével a többieket
meghallgatva azok eredményeit rögzítse, mutasson társadalmi érzékenységet a problémákra.

2. modul
14.fejezet

Cím

Európa regionális természetföldrajza, és gazd.-társ. földrajzi kihatásai

A feldolgozáshoz
ajánlott óraszám:

5

Tematikus fókusz

Információfeldolgozás, információazonosítás, információkezelés
(tapasztalatgyűjtés,
az adatok rendszerezése, adatok közötti viszonyok elemzése),
helyzetelemzés:
helyzetértékelés, önelemzés igénye, információ azonosítás, feldolgozás

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI
FÓKUSZOK
Az információkezelés
fókusza

Információalkotás és átadás, okkeresés igénye

Szakmaismeret

Szakmatípusok elkülönítése

Szerep és normaismeret

Konfliktuskezelés, önérvényesítés, önmeghatározás

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK

1. Európa lehatárolása térkép segítségével, nagytájak, nagyszerkezeti
egységek
felismerése, begyakorlásuk, felszíni formák áttekintése fotók alapján

2. Regionális ismeretek szerzése filmbejátszások, esetleges családi
szálak, írott
források, űrfelvételek, a térkép jelrendszere segítségével
3. Az előbbiekre alapozottan a gazdaság telepítő tényezőinek
számbavétele, okokozati
értelmezése, változások megnevezése, életpálya-típusok megemlítése

ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK

MODULOK
(A fejezet részegységei, a
modulok feldolgozási
sorrendje)
ALTERNATÍV
MEGOLDÁSOK
(KÉPESSÉGFÓKUSZVÁLTÁS)

KÖVETELMÉNYEK

http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/18563/1 ,
http://www.binfo.com/places/Macedonia/republic/
- információk, képek Macedóniáról
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/14281/1- Németország
földrajzával kapcsolatos cikkek
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/15614/1- Csehországi
érdekességek
http://lengyelorszag.lap.hu- Lengyelországról minden
http://sdt.sulinet.hu

Cím

1. Európa természetföldrajza, határai
2. Országok, országcsoportok Európában
3. Európa gazdaságáról nagy vonalakban, tendenciák

Ajánlott óraszám

2+3

Kapcsolódó
kereszttantervi modulok
Életvitel, Ember a természetben, Ember és társadalom
Más műveltségterületi
kapcsolódási lehetőségek
Ismerje Európa földrajzi helyzetét, határait, országait, legfontosabb természeti adottságait,
ásványkincseit, telepítő tényezőit, iparának, mezőgazdaságának
legfontosabb termékeit, telephelyeit, legyen tisztában az ország kereskedelmi,
közlekedési, idegenforgalmi sajátosságaival.

MŰVÉSZETEK
Célok és feladatok
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi
kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet
esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően
sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek
érvényesüléséhez.
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az,
hogy aktív befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát
egyaránt fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a
befogadás és a művészettel való élés képességeit.
A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális
kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek – mai művészetfelfogásunk
szerint – önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek,
kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen
különbözőek.
A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel
mindegyik célja, hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció
összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek
nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus
személyiség kialakulásához.
Több műveltségi részterületnek is célja – a sajátos kifejezési eszközeivel
kapcsolatos ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett – a kultúra köznapi
jelenségeinek kritikai feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok
tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi
alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz egyaránt.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek,
kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a
mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a
szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az
érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés
érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti
és az európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek
megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének
erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek
megismertetésével a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk
kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A
nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés
fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat.
A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi
területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban.

Közös fejlesztési feladatok
A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális
kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) mindegyike hagyományosan tevékenységközpontú és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját élményeik,
tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához.
Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések
megvalósításában:
•

Az érzékelés érzékenységének fokozása

•

Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs
képesség fejlesztése

•

A kooperációs képesség fejlesztése

•

A személyiség fejlődésének segítése

•

Az alkotóképesség fejlesztése

•

Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása

•

A művészeti élmények feldolgozásának segítése

•

Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás
megteremtéséhez.

A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem
helyettesíthető, sajátos feladatai is.
A közös fejlesztési feladatok szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike
mindvégig jelen van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő
szinten és tevékenységi formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az adott részterület
tevékenységeiből és ismeretanyagából olvasható le.

A fejlesztési feladatok tantárgyanként
Ének-zene
1.

Zenei alkotóképesség

1.1 Interpretáció
1.2 Improvizáció
2.

Megismerő- és befogadóképességek

2.1 Zenehallgatás
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
Dráma és tánc
1.
A megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása

2.
Rögtönzési képességek fejlesztése (improvizáció a megismert technikák alkalmazásával)
3.

Problémamegoldó, ismeretszerzési, tanulási képességek

4.
Megismerő-, befogadóképességek (színházi előadások megtekintése és véleményezése)
Vizuális kultúra
1.

Megismerő-, befogadóképességek

1.1
Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros
készségek
1.2

Ismeretszerzési képességek – tanulási képességek – térbeli tájékozódás

1.3

Kommunikációs képességek

2.

Kreativitás

2.1

Alkotóképességek

2.2

Problémamegoldó képesség

3.

Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Mozgóképkultúra és médiaismeret

1.

Megfigyelés

2.

Ismeretszerzés

3.

Kommunikáció

4.

Értelmezés, elemzés, tolerancia

5.

Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység

6.

Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás

7.

A tudatosítást irányító fontosabb kérdések

A tanulók értékelése
Alapelvek
•

Az értékelés személyre szóló legyen.

•

Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen.

•

Folyamatos legyen.

•

Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal.

•

Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás).

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a
motiváló, az irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő”
értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés
feladatainak, útjának megmutatásában.
Az értékelés célja
Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a
legfontosabbak a következők:
•

a személyiségfejlődés elősegítése,

•

ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés,

•

a tudás minősítése,

•

informálás, informálódás az elért eredményekről,

•

lemaradás feltárása és orvoslása,

•

tehetség felismerése és fejlesztése,

•

pálya- és iskolaválasztás elősegítése,

•

a pedagógiai tevékenység fejlesztése.

Az értékelés fő típusai
Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen típusát kell
választani.
A formatív értékelés (formáló, segítő) a művészeti nevelésben az értékelés
leggyakoribb típusa. Ide tartozik az órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári
biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.
A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos
kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak,
elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Céljától függően lehet
szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés.
A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi
szintjére kíváncsi. Ennek ismeretére a tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül
szüksége van. (Például az ötödik osztály elején, vagy akkor, ha új tanárként kerül egy
osztályba.)
A diagnosztizáló értékelés viszont arra is kíváncsi, hogy a felmérés során
mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók
elvégzéséhez, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez van szükség.
Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (például az
érettségin). Ez végeredményben pontosan meghatározott kritériumok alapján történő
szummatív értékelés.
A különböző versenyeken, pályázatokon és a művészeti iskolák felvételi
vizsgáin azonban gyakoribb a normára irányuló értékelés, amikor az adott helyen, adott
időben legjobbnak ítélt jelentkezőket válogatják ki. Míg a záróvizsgán nincsen

korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el, a felvételi vizsgán a
felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a „legjobb eredményt”.
Az értékelés módjai
•

Szóbeli értékelés

A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő
biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is.
•

Írásbeli értékelés

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.
Az osztályzás
Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a
tantervi követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart
okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás
minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek
szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha
következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.
Az értékelés alapja
Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen „evidenciák” alapján
értékelünk. Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg,
hanem összetetten.
A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert
nem lehet automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt.
Az érdemjegyeknek
elengedhetetlen.

közelíteni
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a
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és
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objektivitás

ÉNEK-ZENE
5-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

évi

6.
heti

évi

7.
heti

Ének-zene

1

37

1

37

1,5

8.
heti évi
55,
55,5 1,5
5
évi

Összesen
185

Bevezető
A tananyag összeállításában meghatározó szerepet kapott az OM által kiadott
kerettanterv. A legfontosabb a tanulók érzelmi, esztétikai, komplex művészeti nevelése
mellett a helyes erkölcsi értékek megítélésének fejlesztése. Az Apáczai Kiadó
daloskönyvei által lehetővé válik a magyar és más népek dalain kívül az etnikum
dalkincsébe való betekintés, a zenei fantázia fejlesztése, zeneelméleti, zene- és
stílustörténeti ismeretek fejlesztése. Segítik a kerettanterv által kijelölt a jövendő
tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben kellő tájékozódást a zenetörténetben,
koncentráltan a társművészetekben.

Célok és feladatok
Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme,
dalik, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés.
Ehhez szükséges a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra
megismertetése. Kiemelten fontos a zenei ízlés formálása. A meghallgatott, énekelt
zeneművek nyújtotta élmények tudatosítják azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi
élet alapvető értéke.
Az ének-zene tanítás feladata a magyar népzene, a zenei anyanyelv
megismertetése, a zenei értékek közvetítése, a tanulók értékszemléletének,
hagyományőrző magatartásának formálása, a befogadó és reprodukáló képesség
fejlesztése.
A zenei nevelés a dalok szövege révén jelentősen hozzájárul a történelmi,
erkölcsi tudat fejlődéséhez is.
A különböző zenekultúrák sajátosságainak megismerése és elfogadása, a hazai
zeneművészet iránti érdeklődés fontos része a tanulók zenei világképének.
A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása, a zenei tartalmak,
ismeretek fejlesztik a zenei fantáziát, segítik a művek zeneértő befogadását.
A zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással és elősegíti
a tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, hangverseny-látogatás) való
bekapcsolódást.

Fejlesztési követelmények
Interpretáció
Az éneklési készség fejlesztése az 5-8. évfolyamon az élményt adó, örömöt
hozó, szép és kifejező éneklés formálására – mint a zenei önkifejezés egyik alapvető
formájának kialakítására, továbbfejlesztésére – irányul. Fontos feladat az oldottabb
metrikájú parlando, a szabadabb rubato és a feszes giusto lüktetéssel történő éneklés
képességének kialakítása. Fejleszteni kell az ismeretszerzési, előadói képességet a
magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a szomszéd és más népek
dalainak megismertetésével, éneklésével. Fejleszteni kell a dalok és a szöveg
kapcsolatára épülő előadói képességet, a népdaléneklés mozgással történő
összekapcsolásával (a néptánc alapelemeivel). A dalok zeneileg igényes megszólaltatása
nyújtson élményt a tanulóiknak.
Improvizáció
A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-,
dinamikai és formai elemek felhasználása ad lehetőséget. A variációs készség
fejlesztése dramatizálható zenei anyagok motorikus, táncos megjelenítésének
segítségével.
Zenehallgatás
A zeneértő és érző képesség fejlesztése; a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó
zenei formák, műfajok felismerése, illetve megkülönböztetése, továbbá a zenemű
gondolati tartalmait közvetítő kifejező eszközök – tempók, dinamika, tonalitás,
karakterek, hangszerelés – átélési és értelmezési képességének fejlesztése.
Zenei hallás és kottaismeret
A zenei hallásfejlesztés célja az emlékezet, a zenei képzelet, a gondolati
tevékenység, a dinamikai és formaérzék fejlesztése, a zenei formák felismertetése. A
belső hallás és a többszólamúság fejlesztése a műzene többszólamúságával, annak
megfigyelésével. A zenei memória fejlesztése dalok és témák gyakorlásával és
előadásával.
Kórusmunka
A kamaraéneklés megteremtése, a kóruskultúra megalapozása. Két- és
háromszólamú kánonok népdalfeldolgozások, kisebb kórusművek megismerése. A
kórustagság képességeinek megfelelő nehézségű kórusművek előadása, melyek a
tanulóknak örömet szereznek a tanulás folyamatában is.

Értékelés
Az ének-zene tantárgyon belül értékeljük
•

a zenei képességeket (hallás, ritmusérzék, zenei memória zenei fantázia)

•

a zenei ismereteket (zeneirodalmi, zenetörténeti, zeneelméleti)

•

a zenei kommunikációt ( olvasás-írás, éneklés, zenehallgatás)

•

a gyakorlati, gyűjtőmunkát

Az értékelés módszere lehet egyéni vagy csoportos. Értékelhetjük az éneklést szöveggel
vagy szolmizálva, ritmusfeladatok megoldását, zenei fantáziát, zenehallgatási feladat
megoldását, zenei olvasás-írás feladatait, gyűjtőmunkát. Értékelhetjük a tanórai aktivitást, a közös munkában való részvételt (kórusmunka, szakkör, kiállítás, hagyományőrző
tevékenység stb.) Toleranciával kell kezelni a tanulók adottságait és a saját képességeihez mért fejlődést.

A tantárgy tanításának feltételei
Tankönyvek, kézikönyvek
Raffay Katalin: Ötödik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003.
Raffay Katalin: Kézikönyv az Ötödik daloskönyvem tanításához, Apáczai Kiadó, Celldömlk 2001.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Hatodik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2002
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Kézikönyv a Hatodik daloskönyvem tanításához,
Apáczai Kiadó Celldömölk 2002.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Hetedik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Tanári kézikönyv a Hetedik daloskönyvem tanításához, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2003.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Nyolcadik daloskönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2004
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna: Tanári kézikönyv a Nyolcadik daloskönyvem tanításához, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2004
Taneszközlista
Tanári
•

hangjegyvonalas tábla

•

mágneses tábla

•

szemléltető falitáblák

•

CD lejátszó

•

Magnetofon

•

CD lemezek az Apáczai Kiadó 5-8. osztályos tankönyveihez

•

hangkazetták

•

ritmushangszerek

•

metallofón

•

furulya

•

pianínó

Tanulói
•

tankönyv

•

hangjegyvonalas füzet

ÉNEK-ZENE – 5. ÉVFOLYAM
A továbbhaladás feltételei
Interpretáció
További 15 – az éneklés tartalmánál felsorolt – szemelvény csoportos éneklése emlékezetből.
A Szózat éneklése emlékezetből.
Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal.
Improvizáció
Variációk szerkesztése 2-4 ütemes terjedelemben.
Kvint váltó dallam improvizálása (megadott formaképlet és kezdősorok alapján)
Zenehallgatás
Többször hallgatott reneszánsz és barokk művek felismerése részleteik alapján.
A népi hangszerek és a népi zenekar felismerése hallás után.
Reneszánsz és barokk zeneszerzők stílusba besoroló megnevezése.
Zenei hallás és kottaismeret
Az ábécés hangok megnevezése és leírása G-kulcsban C’- C”.
Témakörök tartalmak
Interpretáció
Újabb magyar dalok (régi és új stílusú) és más népek dalai.
A magyar népdalstílus rétegződése. Régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal,
kvintválasz. Új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal.
Az ünnepkörök új dalai.
Egy Zsombón gyűjtött népdal.
Régi magyar dallamok a középkorból.
Reneszánsz és barokk zenei szemelvények témái
Szózat, Himnusz.
Belépő tevékenységek
Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban.
Jeles napok dalainak éneklése, ünnepekhez csoportosítása.
Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően

Reneszánsz és barokk zeneművek témáinak éneklése.
Egyszerű többszólamúság
Improvizáció
Dallammodellek: kvintváltó népdalok
Belépő tevékenységek
Régi stílusú kvintváltó népdalforma rögtönzése (megadott kezdősorral).
Zenehallgatás
Népdalfeldolgozások, népszokások zenéje (magyar, kisebbségi és nemzetiségi népzene).
Gregorián dallamok.
Zenetörténeti korok: a reneszánsz barokk; stílusjegyeik.
Reneszánsz és barokk zenei szemelvények: madrigál, kantáta, motetta, korál, oratórium;
szvit, concerto, versenymű.
Zenei formák, szerkesztésmódok: rondó, menüett, fúga; solo-tutti.
Együttesek: barokk zenekar
Hangszerek, orgona, csembaló, oboa, trombita.
Zeneszerzők: Lassus, Palestrina, Vivaldi, J.S.Bach, Handel.
Zeneszerzők életútja, munkássága, rövid kortörténet ( középkor, reneszánsz, barokk).
Belépő tevékenységek
Éneklés a népdalfeldolgozásokban felhangzó dalok közül.
Gregorián dallamok felismerése.
Reneszánsz és barokk művek meghallgatása, a stílusjegyek megfigyelése.
A barokk zenekar hangszereinek és hangszercsoportjainak megnevezése.
Zeneszerzők élettörténetéről önálló ismeretszerzés
Zenei hallás és kottaismeret
Ritmikai fogalmak és ismeretek: az alkalmazkodó ritmus, a tizenhatod és szünetjele, a
kis éles és nyújtott ritmus.
Dallami ismeretek: a felső ré és mi hangok
Hangnevek: ábécés hangnevek G-kulcsban.
Hangközök: egész és félhang távolság; a tiszta hangközök: prím, kvart, kvint, oktáv.
Hangsorok: hétfokúság.
Tonalitás: dúr- moll tonalitás.
Előadási jelek: tempó és dinamikai jelek a tanult dalokhoz és a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódva.

Belépő tevékenységek
Új ritmusértékek és szüneteik olvasása- írása.
Új dallami elemek olvasása- írása.
Az ábécés hangok jelölése G kulcsban C’- C”
A tiszta hangközök ismerete.
Hétfokú dallamok gyűjtése eddig megismert dalokból.
Dinamikai és tempójelek felismerése, alkalmazása dallaméneklés során.

ÉNEK-ZENE – 6. ÉVFOLYAM
A továbbhaladás feltételei
Interpretáció
Az énekes tananyag felsorolt új rétegeiből további 15 szemelvény átélt, kifejező előadása emlékezetből
Improvizáció
Zenei kérdés-felelet szerkesztése 2x2 ütem terjedelemben
Zenehallgatás
Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése.
Többször meghallgatott klasszikus zeneművek felismerése témáik alapján.
A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése.
A bécsi klasszicizmus zeneszerzői, néhány művük felsorolása.
Zenei hallás és kottaismeret
Dúr és moll hangnemek kottaképről történő azonosítása 1#, 1b-ig.
A módosító jelek értelmezése kottakép alapján.
Tanult dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján.
Témakörök, tartalmak
Interpretáció
Újabb magyar népdalok és népszokások dalai.
Egy Zsombón gyűjtött népdal.
Nemzeti és etnikai kisebbségek dalai.
Ünnepek dalai.
Más népek dalai.
Történeti énekek: históriás énekek, virágénekek, kuruc dalok.

Klasszikus műdalok. Műzenei témák.
Többszólamú szemelvények: könnyű kórusművek és népdalfeldolgozások.
Belépő tevékenységek
A műzenei feldolgozásokban meghallgatott népdalok éneklése.
A nemzeti és etnikai kisebbségek dalai közül válogatás, a tartalomhoz kapcsolódó kifejező éneklés gyakorlása.
Ünnepi alkalmak, népszokások dalainak éneklése, szerepjátszás a dalok felhasználásával.
Történeti énekek előadása.
Klasszikus műdalok és témák énekes megszólaltatása.
Klasszikus kánonok csoportos éneklése.
Improvizáció
Dallammodellek: a tanult dalok és olvasógyakorlatok, kérdés-felelet elvű dallamok
Belépő tevékenységek
Dallamalkotás adott témára: nyitás-zárás.
Zenehallgatás
Népzenei és népzenei ihletésű művek
Szemelvények a 16-18. század magyar történelmi zenéjéből.
Zenetörténeti kor: a bécsi klasszicizmus.
Zeneszerzők: Haydn, Mozart, Beethoven.
Műfajok: énekes: dal, opera, oratórium, mise, gyászmise. Hanszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, szerenád, divertimento.
Zenei formák, szerkezetek: triós forma, menüett, szonáta, rondó.
A bécsi klasszicizmus alkotásai – klasszikus dalok.
Belépő tevékenységek
Zenei formák, műfajok, művek, hallás utáni felismerése.
A dúr-moll színezet különbségének megfigyelése.
Kapcsolódások keresése a társművészetekkel.
Históriás énekek éneklése.
A lant hangszínének felismerése.
A bécsi klasszicizmus műfajainak és formáinak szóbeli ismertetése.

Zenei olvasás-írás és kottaismeret
Ritmika: felütés, csonkaütem, triola.
Új dallami elemek: ábécés hangok a kis- és egyvonalas oktávban, módosító jelek (#, b,
feloldó jel) és jelentésük, módosított hangok.
Hangközök: szekund, terc.
Hangsorok dúr és moll.
Tonalitás: dúr- moll hangnemek 1#, 1b-ig.
Forma: periódus.
Előadásmód: a tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan.
Belépő tevékenységek
Felütés, csonkaütem, triola keresése ismert dalokból, dallamokból.
Tájékozódás 1#, és 1b-s hangnemekben.
Módosított hangok ábécés megnevezése.
A periódus felismerése a tanult dallamokban.
Az éneklés során a zenei előadásmódra vonatkozó kifejezések felismerése és alkalmazása.

ÉNEK-ZENE – 7. ÉVFOLYAM
A továbbhaladás feltételei
Interpretáció
Az énekes tananyagból 15 szemelvény megszólaltatása emlékezetből, köztük: verbunkos dallam stílushű előadásban, népies műdal éneklése szöveggel emlékezetből.
Improvizáció
Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam és formaalkotási törvényszerűségei alapján.
Zenehallgatás
A magyar nemzeti romantika az évfolyamon megismert zeneszerzőinek és műveinek
vázlatos ismertetése. A 19. századi zeneművek megnevezése többször hallott részleteik
alapján.
A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása. A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása.
Zenei hallás és kottaismeret
Tájékozódás a kottában: zeneművek (témák, szólamok) követése kottából.
Dúr és moll hangnemek azonosítása kottaképről 2#, 2b-ig.

Témakörök, tartalmak
Interpretáció
Magyar népdalok ( pl. Kodály Zoltán daljátékaiból)
Egy Zsombón gyűjtött népdal
A nemzetiségi és etnikai kisebbségek népdalai.
Az ünnepkörök újabb dalai, más földrészek dalai.
A verbunkos
Romantikus dalok és zeneművek könnyebben énekelhető témái, részletei.
Kánonok az évfolyam népzenei és műzenei anyagához kapcsolódóan.
Belépő tevékenységek
Oldottabb és kötött lüktetésű népdalok éneklése.
Más földrészek dalainak éneklése.
Az ünnepkörökhöz kapcsolódó dalok éneklése.
A verbunkos zene jellegzetességeinek megfigyelése (ritmus, tempó, sorzárlat).
Romantikus dalok és zeneművek könnyebben énekelhető témáinak megszólaltatása.
Improvizáció
Dallammodellek: a tanult dalok és olvasógyakorlatok, kupolás és visszatérő sorszerkezetű dallamok. Az énekes és a zenehallgatási anyag tartalmai. Kérdés és felelt elvű dallamok.
Belépő tevékenységek
Új stílusú népdalforma rögtönzése megadott kezdősorral (kupolás, visszatérő dallamok).
Dallamalkotás adott témára: nyitás-zárás.
Periódus rögtönzése.
Zenehallgatás
Népdalfeldolgozások meghallgatott kórusművekből.
Ünnepek zenéje.
A 19. század magyar zenéje. Zeneszerzők: Liszt Ferenc, Erkel Ferenc.
Műfajok: rapszódia, programzene, szimfonikus költemény, romantikus dal.
A nemzeti romantika Európában (pl. nemzeti operák).
A 19. század európai zeneművészetének alkotásai. Zeneszerzők: Schubert, Schumann,
Chopin, Brahms, Dvořak, Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Verdi, Wagner.

Belépő tevékenységek
Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése.
Népies műdalok jellegzetességei.
Többször meghallgatott romantikus zeneművek felismerése témáik alapján.
Újonnan megismert zenei műfajok felismerése, megnevezése hangzás alapján.
Jelentős zeneszerzők életrajzi történeteinek megismerése.
A romantikus zene stílusjegyeinek és műfajainak megismerése európai zeneszerzők alkotásaiból.
A romantikus nagy zenekar hangzásának elemzése.
Más földrész népzenéjének meghallgatása autentikus előadásmódban.
Zenei hallás és kottaismeret
Az énekelt és meghallgatott zenei szemelvények ritmikai, melodikai, szerkezeti anyagához kapcsolódó tartalmak.
Belépő tevékenységek
Előadási és dinamikai jelek értelmezése.
2#-es, 2b-s hangnemekben való tájékozódás.

ÉNEK-ZENE – 8. ÉVFOLYAM
A továbbhaladás feltételei
Interpretáció
Az énekes tananyagból választott 15 szemelvény megszólaltatása emlékezetből
Improvizáció
Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával.
Zenehallgatás
Többször hallott zeneművek elhelyezése a megfelelő zenetörténeti korszakokban.
Zenei hallás és kottaismeret
A leggyakoribb tempó- és dinamikai jelek alkalmazására való képesség a csoportos és
egyéni éneklés során.
Témakörök, tartalmak
Interpretáció
Magyar népdalok (minden stílusrétegből válogatva).
Egy Zsombón gyűjtött népdal.
Más földrészek újabb dalai.
Egyházi énekek.
Bartók, Kodály és Bárdos műveinek énekes szemelvényei.
A századforduló és a huszadik század zeneirodalmának énekelhető szemelvényei.
Belépő tevékenységek
Egy választott témakörhöz (pl. nemzeti ünnep, iskolai ünnepség, ballagás) az osztály által összeállított énekes műsor előadása.
A zenei könyvtár használata: a tanult dalok földrajzi, korrajzi, néprajzi vonatkozásainak
gyűjtése; zenei műszavak, régies népies szavak jelentésének önálló megismerése.
Improvizáció
Dallammodellek: a tanult zenei anyag tartalmai.
Belépő tevékenységek
A tanult népdal és műzenei formákban és hangkészletekben rögtönzés.

Zenehallgatás
Ismétlés anyaga: a magyar és európai zeneművészet századai, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Weiner Leó és más kortárs zeneszerzők.
A zenei műfajok.
A 20. század zenei irányzatainak kiemelkedő alkotásai, kortárs művészet.
Szerzők: Gershwin, Debussy, Ravel, Honegger, Prokofjev, Britten, Sztravinszkij, Pendereczki
Irányzatok: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus.
A dzsessz és a könnyűzene műfajai: a dzsessz és jellegzetes műfajai.
A zene szórakoztató funkciói: táncok a zenetörténetben (a szvittől, a rock and rollig).
A mai könnyűzene. Beatles, Presly, Vebber.
Belépő tevékenységek
Rendszerező ismétlés (a magyar és európai zeneművészet századainak és műfajainak áttekintése jellemző zenei szemelvények segítségével).
Bartók és Kodály énekkari és színpadi műveinek felismerése a hangzó részletek alapján.
A 20. század zenei irányzatainak felismerése meghallgatott zeneművek részletei alapján.
A zenei műfajok áttekintése és összefüggések keresése a társművészetek és a zene között.
A dzsessz műfaji ismereteinek kapcsolása a meghallgatott műzenei anyaghoz.
Tájékozódás a könnyű műfaj megjelenési formáiban, módjaiban.
Zenei hallás és kottaismeret
Atonalitás, poliritmia
A tanult énekes, és hangszeres szemelvények anyaga.
Belépő tevékenységek
Atonalitás, poliritmia követése kottából.
Minden eddigi feladattípus gyakorlása (összegzés).

DRÁMA ÉS TÁNC
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

Dráma és tánc

0,5

évi

6.
heti

évi

18,5

0,5

18,5

Összesen
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Bevezetés
A dráma és tánc tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek
célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése a
különböző művészeti tevékenységek – különösen a tánc és drámajátékos gyakorlatok –
által. Mint pedagógiai módszer az alsóbb évfolyamokon mindvégig jelen van, a felsőbb
évfolyamokon pedig alkalmazása ajánlott.
A dráma és tánc kreatív folyamata a csoportos játékok együttes élménye révén
segíti elő a tanulók alkotó és kapcsolatteremtő képességének kibontakozását;
összpontosított, megtervezett munkára szoktatását; testi, térbeli biztonságának javulását;
idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük
tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását. A dráma és tánc
tantárgyként az érzékelés és a kommunikáció iskolája. Cél a képességek fejlesztése: a
fogékonyság, a fantázia, a koncentráció és a jó értelemben vett érzékenység fokozása,
az észlelés finomságának, a kifejezés árnyaltságának fejlesztése, valamint az értékek
iránti fogékonyság, a tolerancia és az együttműködés magas szintjének kialakítása.
A dráma és tánc mint tantárgy, tevékenységközpontú. A tevékenységet követő
elemző beszélgetések a fogalmi ismeretek bővülésével járnak. Akkor hatékonyak
igazán, ha a tanulók megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő
kérdéseiket beépítik a megjelenítő játékokba. Az egyes drámai és színházi kifejezési
formák megismerése és használata tanuló és tanár számára egyaránt haszonnal jár: a
nehezebben megfogalmazható vagy épp formálódó gondolatok és érzelmek kifejezését s
a meglévő ismeretek ellenőrzését egyaránt szolgálja. A művészeti tevékenység szakmai
szabályainak betartása nem lehet ellentmondásban azzal az elvárással, hogy az órákon
való részvétel a tanulók számára örömet és szellemi izgalmat jelentsen.
A dráma és a tánc speciális művészeti ismereteket nyújt, és az alkotó munkával
együtt járó élmények segítségével hozzájárul a kreatív személyiség kialakításához. A
kultúra iránt nyitottságot, esztétikai érzékenységet alakít ki, s a művészetek
befogadására, értésére és művelésére nevel.

Fejlesztési feladatok
1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek, készségek

5-6. évfolyam
A kifejező közlés alapjainak elsajátítása:
artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és
hanglejtés-gyakorlatok.
Nem verbális kommunikációs játékok.
Koncentrációs és lazítógyakorlatok.
Egyszerűbb interakciós játékok.
Páros bizalomgyakorlatok.
Alapfokú mozgástréning.
Tér, forma- és stílusérzék fejlesztése.

2. Rögtönzési és együttműködési képesség
5-6. évfolyam
Egyszerű elemekből építkező mozgássor
létrehozása (pl. indítás, megállítás, gyorsítás,
lassítás, fordulat, járás, futás,
mozdulatkitartás).
Mozgásos improvizáció a tanár által megadott
cselekményvázra, a tanult egyszerű
tánctechnikai elemek felhasználásával.
Improvizáció a megismert színházi technikák
alkalmazásával.
Maszkos játékok.
Jeles napok játékai, táncai és szokásai.
Különböző tánctípusok improvizálása.

RAJZ, MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET
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Bevezetés
Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZENT
IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA változat alatt szereplő minősített tanterv
alapján készült.
Egy-egy helyen kiegészítve a helyi elképzelésekkel, sajátosságokkal.
•

Kiemelt közös követelmény

•

Hon és népismeret

•

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz

•

Kommunikációs kutúra

•

Testi és lelki egészség

•

Környezeti nevelés

•

Pályaorientáció

Sajátos megközelítés
A tantárgy jellegéből adódóan a valóság belső és külső tulajdonságait,
összefüggéseit, törvényszerűségeit vizuális megfigyeléssel és rajzi értelmezéssel kell
megismerni. Ebből következik, hogy kiemelt szerepe van a tanulók egyéni
megközelítésének, vizuális gondolkodásának, fantáziájának, teremtő képzeletének.
Speciális feladatok: természet utáni tanulmányok, emlékezet utáni rajzok,
természetes és mesterséges tárgyak egymáshoz és a környezethez való viszonyának
vizsgálata, összefüggésrendszerek alkotó felhasználása, új tárgyak tervezése,
kivitelezése, a vizuális kommunikáció megismerése, művészettörténeti és népművészeti
alkotások elemzése, múzeumlátogatások, művészeti és műemléki témájú kirándulások.

Differenciált haladás
A tanterv átlagos képességű és érdeklődésű tanulók számára ajánlott. Ettől
mindkét irányban el lehet térni. A haladás üteme, intenzitása rugalmasan változtatható.
Az egyes konkrét feladatok lehetőséget adnak arra, hogy azt minden tanuló a saját
képességének megfelelően oldja meg. Ez egyaránt biztosítja ugyabban az osztályban a
gyengébb és a kiemelkedőbb képességű tanulók fejlődését is.

Ajánlás
Kerettanterv az alábbi vizuális-pedagógiai alapelvekre épül:
•

A rajztanítás kulcsproblémájaként kezelendővizualitás kérdésköre túlmutat a
tantárgyi kereteken. A vizualitás nem egyszerűen a rajzoktatás alapfogalma,
hanem az oktatás-nevelés egyik legdöntőbb tényezője is.

•

A megismerés-megértés folyamatának első, jelentős lépése a vizualitás,
amely az ember teljes életét, élettevékenységét átfogja, sőt meghatározza.

•

A vizuális kommunikáció a hétköznapi élet, a művészet, a tudomány
nélkülözhetetlen eleme, hatékonysága meghatározza az egyes ember
fejlődését.

•

Tudományos kutatások és a napi pedagógiai tapasztalatok egyaránt
bizonyítják, hogy a vizuális, esztétikai, művészeti oktatásban-nevelésben
részesülő gyerekek nem csak teljesebb élet megélésére lesznek képesek,
hanem jobb teljesítményeket érnek el más tárgyak tanulásában is.

•

A rajztanítás hozzájárul a helyes képzetek kialakításához, megismerteti a
világ "meglátásának" eszközrendszerét, elősegíti környezetünk valódi
elsajátítását.

•

A tantárgy tanításában döntő fontosságú a beállítódás, az attitűd, a
ráhangolódás, az érzelmi azonosulás. A tanulók motivációs erőit széles skálán
mozgósíthatjuk.

A tantárgyi program felépítése követi a NAT felépítését. Valamennyi osztályban a
következő témák szerepelnek.
I. Vizuális nyelv

II. Kifejezés, képzőművészet
III.Vizuális kummunikáció
IV. Tantárgy- és környezetkultúra
A témák sorrendje nem jelenti azt, hogy ezeket föltétlen ebben a sorrendben kell
feldolgozni, továbbá azt sem jelenti, hogy az egyik téma teljes befejezés után lehet csak
a másikat elkezdeni. Pl. : művészettörténeti ismeretek tanítását a 7.- 8. osztályban a
történelmi tanulmányokkal párhuzamosan kell tanítani. A többi téma óráit is lehet
szétbontva, különböző időpontokban tanítani.
A tanmenet összeállításánál törekedni kell arra, hogy az órák anyaga változatos,
a tanulók számára érdekes legyen.

Módszertani ajánlások
A tantárgyi program követelményei alkotó jellegű megvalósítást igényel a
tanártól. A nagy nevelői szabadságot, a kiválasztott módszereket, a feladatok életkori
sajátosságokhoz alkalmazkodását csakis nyitott, rugalmas pedagógiai tervezéssel,
kreatív aktivitással lehet eredményesen tervezni és a gyakorlatban megvalósítani.
•

A tantárgyi program tananyagának felépítése részben spirális, részben lineáris
rendszerű. A rajzi feladatok, az előző ismeretanyagot egyre igényesebben
egymásra építve követik egymást. Az érzéki megismeréstől, az
elvonatkoztatás felé haladva kell törekednünk a tér, forma, szín sokoldalú
vizsgálatával és ábrázolásával a lényeglátás igénylésével.

•

Törekedni kell arra, hogy a rajzi feladatok az életkori (esetleg nembeli)
sajátosságokhoz igazodjanak.

•

A rajzolás és festés mellett kapjon fontos szerepet a háromdimenziós térben
való művelet: a mintázás, a formaalakítás, a rendezés.

Az érzékletes ismeretszerzést, a valóság megfigyelését nagyméretű, jól látható, vagy
kézben hordható modellanyaggal biztosítsuk.
•

Nagyon fontos, hogy a technikák megválasztása változatos, a vizuális
kifejezés célja és megvalósítása összhangba legyen.

•

Biztosítsuk a
munkavégzést.

•

Az ábrázolást, mint a gondolatcsere, a vizuális gondolatközlés mindennapi
eszközét közelebb kell hozni a mindennapi élethez. Értse a tanuló a rajzi
közlőnyelv elsajátításának értelmét, gyakorlati használatát.

•

Szaktárgyunk hatékonysága, fontossága akkor teljes, ha megfelelő szintézist
tudunk teremteni a többi tantárggyal, ha a történelemmel, az
irodalomtanítással, zenével stb. koncentrálva választjuk ki és elemezzük a
különböző korok jellegzetes alkotásait.

személyiség

kibontakozását

segítő

műhely-jellegű

Kiemelten foglalkozzunk a magyar művészettel, népművészettel és a művészettörténet
néhány meghatározó személyiségével.
•

Az elemzést lehetőleg múzeumban, eredeti műveken végezzük. Ha erre nincs
mód, akkor jó minőségű, élményszerű diavetítések, műnyomatok alapján.

Biztosítani kell annak feltételeit, hogy a műalkotások és a tanulók között
személyes kapcsolat alakuljon ki, hogy a művek ki tudják fejteni hatásukat. A
műelemzések is ezt segítsék elő.
•

A művek megismertetését, az elemzést segítheti, ha cselekedtető feladatokat
igénylünk a tanulóktól (pl. alaprajz, kompozíciós vázlat, építési szerkezet
stb.).

•

Ugyancsak fontos, hogy az elemzéseknél a szakmai megközelítés legyen
döntő.

•

Célszerű lehet olyan rajzi feladat, amellyel a tanulók komplex esztétikai
érdeklődését kívánjuk felkelteni a környezet-, viselkedés-, zene-, irodalmi
kultúra iránt.

•

A rajz tantárgy iskolában betöltött szerepe, súlya a rajztanár személyiségétől
és a szaktárgy tárgyi feltételeitől függ. Ezért lényeges a vizuális-esztétikai
nevelés fontosságának megértetése, elfogadtatása a tanulókkal, kollegákkal és
szülőkkel.

Célok és feladatok
A rajztanítás célja az egészségesen fejlett, harmonikus személyiség
kibontakozásának serkentése, a tanult képességek rendszerének fejlesztése az egyéni
szinteknek megfelelően a vizuális/esztétikai/művészeti nevelés ezköztárával. Ennek
érdekében a háromalábbirészcél együttes realizálása szükséges:
a.) A valóság racionális, elemző és érzéki megismerésére, önálló gondolkodásra
képes, nyitott, a változó feltételekhez alkalmazkodni tudó tanuló formálása, aki
megtanulta, hogyan hasznosíthatja ismereteit a munkájában, a mindennapi életben.
b.) Vizuális kommunikációban jártas, a művészetet értő és szerető ember
alakítása.
c.) Környezetét esztétikusan alakítani képes, alkotni, társaival együttműködni
tudó lelkes, érdeklődő és kitartó egyén nevelése, aki képes az elmélyült, kísérletező,
felfedező, kreatív tevékenységre. Olyan személyiség fejlesztése, akinek az alkotás
igénye és szükséglete is, aki a természettel és az emberekkel közvetlen kapcsolatot tart,
a dolgok és információk átalakítása által új állapotokat, viszonyokat stb. hoz létre.
Részletesen ez az alábbi feladatrendszer megvalósítását jelenti a tanulók
mindenkori aktuális szintjének megfelelően.

Követelmény
1. Az ember, a természet és a társadalom megismerése a szaktárgy sajátos
eszközeivel. A valóság külső és belső tulajdonságainak feltárása, ok-okozati
összefüggéseinek, törvényszerűségeinek megfigyelése és értelmezése. A holisztikus
szemlélet alakítása.
2. A rajz tantárgy feladatkörébe tartozó képességcsoportok, az esztétikai
érzékenység, az ízlés és a látáskultúra szisztematikus, következetes fejlesztése. A
sikeres vizuális kommunikáció elemi feltételére (észlelés, ráismerés, felismerés és
felidézés) építve a retranszformáció, a transzformáció, a rekonstrukció, a konstrukció, a

produkció, a méretlátás, a térlátás, a gyakorlati célú (köznapi, műszaki, tudományos) és
a művészi, esztétikai jellegű képalkotás, képolvasás képességeinek alakítása. A
különböző ábrázoló rendszerek (műszaki jellegű rajzi tevékenységek, vizuális
információs technikák, eltérő jellegű művészeti ágak stb.) vizuális nyelvének,
jelrendszerének, történeti/történelmi korok és kultúrák kifejezési módjainak, stílusainak
tanítása. Művészettörténeti és népművészeti ismeretek nyújtása. A munkában, a
mindennapi életben használt, a tanulást segítő vázlatok, gráfok, hálók, diagramok stb.
értelmezéséhez, optimális hatékonyságú vizuális közlemények létrehozásához
szükséges további képességek fejlesztése, a jelek, jelrendszerek stb. vételéhez szükséges
kódok megtanítása.
3. Az alkotóképesség összetevőinek fejlesztése (esztétikai intelligencia,
érzékelési-észlelési fogékonyság, teremtő képzelet, esztétikai ítélet stb.). Változatos
kifejezőeszközök és technikák megismertetése és gyakoroltatása annak érdekében, hogy
a tanuló vizuális eszközökkel meg tudja fogalmazni érzéseit, gondolatait, képes legyen
az önkifejezésre, a saját érdeklődésének megfelelő új irányokban való próbálkozásokra.
A művészi gondolkodásmód alapjainak megtanítása (lényeg és jelenség
megkülönböztetése, tartalom és forma egysége stb.) A társművészetek (szerepjáték,
mozgás, film, video, irodalom, zene stb.) bevonásával olyan feladatok beépítése,
megoldatása is szükséges, ahol a tanuló átélheti a társaival való együttműködés
szükségességét, gyakorolhatja annak módjait és lehetőségeit, melynek
eredményeképpen képessé válik a közös alkotásra.
Vizuális nyelv
Alapvető képi kifejezőeszközök, ábrázolási módok kompozíciós eljárások megmerése
és képességek ezek alkalmazására.
Kifejezés és képzőművészet
A mindennapi látványok esztétikumának és művészeti élményeknek a befogadása,
átélése, műalkotások megítélése, a gondolatok és érzelmek vizuális kifejezése. Az
esztétikai minőségekre nyitott magatartás.
A vizuális művészet műfaji tulajdonságainak megkülönböztetése, jártasság kiemelkedő
műalkotások, jelentős művészek jellemző kifejező eszközeinek elemzésében. A
művészetről alkotott vélemény kifejtése. Tájékozottság a művészettörténet nagy
korszakaiban. Jártasság különböző kifejezőeszközök, technikák használatában.
Vizuális kommunikáció
Képesség vizuális jelenségek, információk megértésében és saját gondolatok közérthető
megjelenítésében. Az információt megbecsülő, azt kritikusan szemlélő magatartás
alapjainak elsajátítása. A legfontosabb ábrázolási eljárások és tervezési folyamatok
önálló alkalmazása. A vizuális kommunikáció főbb műfajainak (sajtó, TV,
metakommunikáció) ismerete.
Tanulmányrajzok készítésének, ábrák szerkesztésének, grafikai
kivitelezésének, makettek konstrukcionálásának műveleti készségei.

és

színbeli

Tárgy és környezetkultúra
A mindennapi tárgyak, eszközök, épületek funkcióinak és jelentésének megértése. A
személyes igényeknek megfelelő tárgy vizuális megjelenítése. A hazai és európai és az
Európán kívüli tárgykultúra példáinak megismerésén keresztül mérlegelő és
környezettudatos magatartás kialakítása.
Egyszerű tárgyak, terek megtervezésének képessége. Egyre önállóbb konstruáló
képesség.
A közvetlen környezetben található tárgyakban a legfontosabb tervezési alapelvek (a
forma, a rendeltetés, a jelentés, az anyag szempontjai) felismerése.
Képesség a tárgyak, árucikkek, épületek elemzésére, értékelésére. A történeti korszakok
néhány jellemző tárgyának ismerete, a korstílus felismerése.
A környezetkultúra (építészet, tárgykultúra, népművészet)műfaji sajátosságainak
megkülönböztetése.
Jártasság eszköznélküli és kéziszerszámmal végzett anyagalakításban, szerelésben,
építésben és modellkészítésben.

Előzmény
•

A vizuális nyelv alapelemeinek, kompozíciós eljárásainak ismerete.

•

A vizuális művészetek legfontosabb ágainak, műfajainak felismerése és
megnevezése.

•

Az életkornak megfelelő szintű jártasság rajzolásban, festésben, mintázásban.

•

A síkbeli és térbeli ábrázolás konvencionális jelzéseinek biztonságos
alkalmazása.

•

Egyszerű ábrák (tankönyvek magyarázó ábrái) olvasási képessége.

•

Jártasság egyszerű téri modell készítésének legegyszerűbb eljárásaiban.

•

Ismerni kell a legfontosabb anyagok (ceruza, toll, filctoll, festék, anyag,
papírnyomat) lehetőségeit és ennek használatát.

•

Érdeklődjenek a képzőművészet és a népművészet iránt. Legyenek igényesek
munkájukkal és környezetükkel szemben.

Tartalom
Az egyes osztályok tananyaga a kötelező anyagot tartalmazza. A kiegészítő
tananyag meghatározására a tantágyi program teljes szabadságot biztosít. Ehhez a helyi
személyi és tárgyi feltételeket kell figyelembe venni. Meggyőződésünk, hogy minden
tanár azt tudja leghatékonyabban, a legnagyobb lelkesedéssel tanítani, ami hozzá a
legközelebb áll, amihez a legjobban ért. Kiegészítő tananyag azért is hasznos, mert
lehetőséget biztosíthat a tanulóknak egy-egy területen a komolyabb elmélyülésre. A
teljesség igénye nélkül néhány lehetőség: tervező grafika, festés, mintázás, kerámia,
textil, művészettörténet, népművészet, műszaki rajz, fotó, film, video stb.

A művészeti ismeretek tanítása a tanulók történelmi és részben irodalmi, zenei
tanulmányaival összehangolva történik.

Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéni és kollektív formái. Az órai munka értékelése. Az önálló
munkák jutalmazása.
A tanulók munkájának értékelése, osztályozása szükséges, hiszen az osztályzat ösztönző
jutalmazó szerepe ismert. A tanuló minden tevékenységét, erőfeszítését az osztályzat
motiválja.
Az értékelések bírálatok a személyiség formálás fontos lehetőségei. Az osztályzat és a
szóbeli értékelés is akkor éri el a célját, ha ösztönző jellegű, ha erőfeszítésre serkent, ha
sikerélményt ad.
A modultantárgy – mozgókép- és médiaismeret külön értékelést kap, de félévkor és
évvégén beleépül a környezet- és vizuális kultúra tantárgy érdemjegyébe.
Értékelés minden évfolyamon
•

Az órákon elkészített tanulói produktumokat 1-5 érdemjeggyel értékeljük.
Egy félév alatt 8 jegy – havi 2.

•

Külön jeggyel értékelhető az otthoni gyűjtőmunka,
művészettörténeti vagy egy vizuális problémával kapcsolódik.

•

8.évfolyamban a mozgókép-kultúra és média tantárgy érdemjegye beleadódik
a vizuális kultúra érdemjegyébe.

mely

egy

Feltételek
A tanárképző főiskolán végzett általános iskolai rajz tanár vagy Magyar
Képzőművészeti főiskola illetve a Magyar Iparművészeti Főiskola tanárképző szakán
végzett középiskolai rajztanár.
Ajánlott taneszközök
•

Nevelői segédletek - ajánlott irodalom:

•

Aradi Nóra szerk.: A művészet története. Gótika és Távol-Kelet. Bp.:
Corvina, 1992

•

Artner Tivadar: A barokk művészete. Bp., 1968.

•

Balogh András: A képzőművészeti giccs. Bp.: Gondolat, 1964

•

Boda Edit: MÉDIA KALAUZ 1-3. kötet

•

Burckhardt, J.: A reneszánsz Itáliában. Bp.: Képzőművészeti Alap, 1978

•

B.Szűcs Margit: Reneszánsz. Bp., 1985.

•

Dávid, A.R.: Az egyiptomi birodalmak. Bp.: Helikon, 1986

•

Denis, M.: A szimbolizmustól a klasszicizmusig. Bp.: Corvina, 1983

•

Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon. Bp., 1972.

•

Domanovszky György: A magyar népi kerámia. Corvina

•

Farkas Olga: Rajzot tanítottam... Szeged, JGYTF, 1994

•

Forgács Éva: Kollázs és montázs. Műhelytitkok sorozat. Bp.: Corvina, 1976

•

Foss, C.-Magdalino, P.: Róma és Bizánc Bp.: Helikon, 1990

•

Fülep Lajos-Dercsényi Dezső-Zádor Anna: A magyarországi művészet
története I.II. Bp.: Corvina, 1970

•

Gombrich, H.E.: A művészet története. Bp.: Gondolat, 1974

•

Gruze, J.: A művészet nyomában. Bp.:Móra, 1978

•

Harding,D.W.: Az őskori Európa. Bp.: Helikon, 1986

•

Hartai L.-Muhi K.: Mozgóképkultúra és médiaismeret

•

Hoffmann, W.: A modern művészet alapjai. Bp., 1974.

•

Jonhston, A.: Az archaikus Görögország. Bp.: Helikon, 1984

•

Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Bp.: Gondolat, 1972

•

Koczog András: Mai magyar iparművészet. Bp.: Képzőművészeti Alap, 1975

•

Komlós Andrásné: Tűzzománc. Bp.: Móra, 1980.

•

László Gyula: Az ősember művészete. Bp., 1968.

•

Ling, R.: A klasszikus görög világ. Bp.: Helikon, 1986

•

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. Bp.: Helikon, 1985

•

Marosi Ernő: Román kor művészete. Bp.: Corvina, 1972

•

Molnár Albert-Németh Lajos: Művészettörténeti ABC Bp.: Terra, 1961

•

Moorey, P.R.S.: Bibliai tájak. Bp.: Helikon, 1984

•

Németh Lajos: A XIX.század művészete

•

Pogány Frigyes: A szép emberi környezet. Bp.: Gondolat, 1976

•

Read, H.: A modern festészet. Bp.: Corvina, 1965

•

Read, H.: A modern szobrászat. Bp.: Corvina, 1968

•

Solymár István szerk.: A képzőművészet iskolája I-II. Bp.: Képzőművészeti
Alap, 1976

•

Sonntag, S.: A fényképezésről. Európa, 1981.

•

Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás. Műhelytitkok sorozat, Bp.: Corvina,
1972

•

Szalai Zoltán: A kockától az aktig. Bp.: Múzsák, 1986

•

Szántó Tibor: A betű. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1966

•

Szelényi Károly: A fényképezés. Műhelytitkok sorozat. Bp.: Corvina, 1977

•

Vasari, G.: A legkiválóbb festők, szobrászok, építészek élete Bp.: Helikon,
1973

•

Vickers, M.: A római világ. Bp.: Helikon, 1985

•

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Bp., 1976.

•

Zádor Anna-Genton István szerk.: Művészeti lexikon. Bp.: Akadémiai Kiadó,
1966

Javasolt folyóiratok folyamatos figyelemmel kisérése:
•

Magyar Iparművészet. Havi folyóirat. Forra Tömegkommunikációs KFT

•

Művészeti, vizuális nevelés. Módszertani havi folyóirat. Az MROE Szakmai
védnökségével kiadja: D. Kovács Júlia

•

Új Művészeti. Havi folyóirat. Bp.: Új Művészeti Alapítvány

Demonstrációs eszközök
Nagyméretű színes reprodukciók, diafilmek, mozgófilmek, videófelvételek, nagyméretű
geometriai modellek (2-2db), modelállványok (3db) színes hátterekkel, színes drapériák
(10db).
Kézimodellek: mértani testek, használati tárgyak, összegyűjtött termések, természeti
formák, személyes tárgyak, játékok. (Egy átlagos osztálylétszámnak megfelelő
számban)
Felszerelések, fogyóanyagok
Tantermenként: Diavetítőgép, írásvetítő, vetítőállvány, vetítő vászon, hatékony
elsötétítő függönyök, reflektorok, vízcsap. Vizes edények, agyagtároló edények,
műanyaglapok, mintázófák, ollók, kalapácsok, fogók, kések (osztálylétszámnak
megfelelő számban) kiállítási installáció (paravánok, posztamensek, keretek, üveglapok,
lámpák,fehér vászon, viasz, elektromos vagy gáz melegítő).
Tanulói eszközök
Rajztábla, rajzlapok, színes papírok, ceruza, toll, filctoll, festékek, (vízfesték, tempera),
ecsetek, ragasztó.
Tankönyvek
Barangolása művészettörténetben – sorozat
Az 5-8. osztályig a tanterv szerinti tanítás ugyan azokat a személyi és tárgyi feltételeket
igényli, ezért az egyes osztályoknál és az egyes témáknál ezt külön nem említjük.

RAJZ – 5. ÉVFOLYAM
Részei
I. Vizuális nyelv
II. Kifejezés, képzőművészet
III. Vizuális kommunikáció
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Megjegyzés
Az egyes óraszámoknál megadott óraszámok magukban foglalják a 70% kötelező és a
30% kiegészítő anyag óraszámát. A cél, a követelmény , az előzmény a teljes óraszámra
vonatkozik, de tartalom csak a kötelező anyagot tartalmazza. A 30% kiegészítő anyaga
helyi lehetőségek, a tanulók és a szaktanár érdeklődésének figyelembevételével
szabadon tervezhető.
Cél
A tanulók érzés és élményvilágának fejlesztése, képességek kialakítása ezeknek az
érzéseknek vizuális megjelenítésére. A főbb művészeti ágak és képzőművészeti műfajok
megismertetése.
A vizuális információk, összefüggések felismerése és ezeknek képi közlése. Képesség
kialakítása egyszerűbb térbeli alakzatok létrehozására.
Követelmény
A tanulók ismerjék a legkorszerűbb képzőművészeti kifejezési eszközöket és azokat
tudják gondolataik használni kifejezésére. Tudjanak egyszerűbb tárgyakat tervezni ,
készíteni és ábrázolni. Legyenek képesek az ekkor megfelelő anyagot, technikát
kiválasztani. Ismerjék a festészet, szobrászat és grafika sajátosságait és ismerjék az
alkotás létrehozásának folyamatát.
Előzmény
A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete. A vizuális művészetek legfontosabb ágainak,
műfajainak felismerése és megnevezése.
Az életkornak megfelelő szintű jártasság rajzolásban, festésben, mintázásban. A síkbeli
és térbeli ábrázolás konvencionális jelzéseinek biztonságos alkalmazása.
Egyszerű ábrák (tankönyvek magyarázó ábrái) olvasási képessége.
Jártasság egyszerű téri modell készítésének legegyszerűbb eljárásaiban.
Ismerni kell a legfontosabb anyagok (ceruza, toll, filctoll, feték, anyag, papirnyomat)
lehetőségeit és ennek használatát.

Tartalom
A legalapvetőbb kifejezési eszközök lehetőségeinek, hatásának megismerése és
gyakorlatban való felhasználása. Gondolatok, személyes érzések, élmények kifejezése.
A képzőművészeti műfajok megismertetése. Egyszerűbb grafikai, plasztikai eljárások
alkalmazása. Egyszerű és tagolt tárgyak vonalas , tónusos és szines ábrázolása. Arányok
és tömegviszonyok megfigyelése és kifejezése. Fontos, elvont vizuális információk
megismerése. Egyszerűbb tárgyak tervezése és elkészítése. Modellezés.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
Témakörök részletes bemutatása
I. Vizuális nyelv
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
A vizuális nyelv alapelemeinek, a művészi megjelenítés anyagainak és azok kifejező
hatásainak ismerete.

Követelmény
Ismerjék a pont, vonal, folt, szín használatának lehetőségeit. Legyen jártasságuk a
vizuális lehetőségek (szín, forma, textúra, faktúra) felismerésében és képesek legyenek
ezek alkalmazására. Ismerje a 12 tagú színkört.
Előzmény
Tudjanak a tanulók különböző színeket, formákat, elrendezési módokat
megkülönböztetni és megnevezni. Ismerjenek egyszerűbb kompozíciós eljárásokat és
azokat a kifejezési szándéknak megfelelően tudják alkalmazni.
Tartalom
Egyszerűbb eszközök (ceruza, toll, filctoll, festék, anyag...) különböző felületek,
faktúrák, textúrák játékos létrehozása (pontozás, vonalkázás, kaparás, dörzsölés,
nyomtatás, leitatás, csurgatás, összemosás, benyomkodás, stb.) Az így létrehozott
felületek kifejező hatásának vizsgálata (nyugodt, nyugtalan, szigorú, szertelen,
mozgalmas, játékos, kötött, szabad, sejtelmes, érdekes, unalmas, stb.). A 12 tagú
színkör.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
II. Kifejezés, képzőművészet
Óraszám
Iskolai:

22 óra

Cél
Élmények, gondolatok, elképzelések vizuális kifejezése, eligazodás a képzőművészet
különböző műfajai között.

Követelmény
Jártasság síkbeli és térbeli alkotásoklétrehozásában és igényesség az eszközök
használatában. A bemutatott műalkotásokban ismerjék fel a képzőművészet ágait.
Legyen véleményük a művészetről és a művekről. Tudjanak vázlatot készíteni.
Személyes élmények kifejezésének képessége.
Előzmény
Jártasság a ceruza, toll, kréta, vízfesték, agyag, gyurma használatában.
Tartalom
1. Alkotás:
Személyes élnények rajzolása, a festés. Különböző hangulatok rajzolása, festése elvont
megoldásban (szomorú, vidám, hideg, meleg...). Az alkalmazott anyagok
hangulatkifejező hatásának felhasználása.
2. Befogadás, megismerés:
Jellemző műalkotások bemutatása és elemzése, a festészet, szobrászat és grafika
köréből, különböző kontinensekről. Ősművészet, és az ókor nagy államainak kultúr- és
művészettörténete: mezopotámiai, egyiptomi, görög és római művészet
3. Technikák:
Vázolás, rajzolás ecsettel, tollal, filctollal, ceruzával. Különböző anyagok, eszközök
együttes használata. Mintázás agyaggal, gyurmával. Monotípia készítés.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
III. Vizuális kommunikáció
Óraszám
Iskolai:

32 óra

Cél
A valóság megismerése megfigyelés és tanulmányozás útján. Összefüggések
észrevétele. Legyenek képesek vizuális információkat közölni és befogadni.
Követelmény
Vegyenek észre tanulók a látványban formai, színbeli összefüggéseket. Tudják
értelmezni az egyszerűbb tárgyak felépítését. Ismerjék az információközlés
legfontosabb módjait és jellegzetességeit. Szerezzenek jártasságot a vonal- és
foltképzésben.
Előzmény
Elemi szintű látvány és ábrázolási képesség. Jártasság egyszerűbb tárgyak rajzolásában
és festésében megfigyelés alapján.
Tartalom
1. Alkotás:
Egyszerűbb tárgyak rajzolása és festése: az arány, szín, felépítés, a tárgyak egymáshoz
és környezethez való viszonyának megjelenítése. Egyszerű metszetrajzok készítése. A
tárgyakról elöl-, felül-, és oldalnézet készítése (pl.: Táska, gyufásdoboz, pohár, üveg,
gyümölcsök, virágok, faágak, termések,...) Szoba, tanterem alaprajzának elkészítése. A
méretarány. Információs táblák készítése (pl.: bejárat, kijárat, tornaterem,...)
2. Befogadás megismerése:
Egyszerűbb tartalmak (szomorúság, öröm, meglepetés, csodálkozás,...) megjelenítése
gesztusokkal, jelbeszéddel, mimikával, testtartással, mozgással. Fotó és reprodukció
gyűjtése a fenti témához kapcsolódva. Ezek szóbeli és írásos értékelése. A képi közlés
szabályainak, konvencióinak tanulmányozása ábrákon, közismert jelekben,
szimbólumokban, betű és szövegképekben, egyszerű mozgóképi egységekben.
3. Technikák:
Szöveg és kép összeállítás, elrendezés. Dekoratív felületek létrehozása képekből és
kivágott betűkből, szövegből.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.

A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Óraszám
Iskolai:

18 óra

Cél
Kreatív gondolkodás és a kézügyesség fejlesztése, képességek kialakítása egyszerűbb
tárgyak elkészítésével.
Követelmény
Egy tárgy elkészítéséhez tudja a tanuló a megfelelő anyagot, felszerelést, eszközt
kiválasztani, a megfelelő formát és szerkezetet megtalálni. Jártasság egy kézműves
technikában.
Előzmény
Néhány anyag, eszköz ismerete és jártasság ezek használatában (pl.. papír, textil, fólia,
agyag, kés, olló, ragasztó,...)
Tartalom
1. Alkotás:
Egyszerű tárgy tervezése, készítése. (pl.: ajándékdoboz, irattartó doboz...). Műanyag
flakonból csonkolással, összeépítéssel különböző tárgyak, játékok készítése (állatok,
járművek, stb.)
2. Befogadás megismerés:
A tágabb környezet tárgyainak tanulmányozása. A forma, funkció, felépítés, szerkezet
vizsgálata. (Pl.. játszótér, játszótéri eszközök: csúzda, mérleghinta, ...)
3. Technikák:
Papírmunkák (hálózatkészítés, hajtogatás, ragasztás, bevonás). Egyszerű fazekas
munkák. Edények készítése felrakással. Különböző tárgyak összeépítése ragasztással.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.

Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

RAJZ – 6. ÉVFOLYAM
Részei
I. Vizuális nyelv
II. Kifejezés, képzőművészet
III. Vizuális kommunikáció
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Megjegyzés
Az egyes óraszámoknál megadott óraszámok magukban foglalják a 70% kötelező és a
30% kiegészítő anyag óraszámát. A cél, a követelmény , az előzmény a teljes óraszámra
vonatkozik, de tartalom csak a kötelező anyagot tartalmazza. A 30% kiegészítő anyaga
helyi lehetőségek, a tanulók és a szaktanár érdeklődésének figyelembevételével
szabadon tervezhető.
Cél
A tanulók látásának és érzelemvilágának további fejlesztése. A valóságban vizuálisan
érzékelhető összefüggések tanulmányozása és megismerése, képesség ezen
összefüggések vizuális megjelenítésére. Ízlés és esztétikai igényesség fejlesztése.
Követelmény
Jártasságok összetettebb síkbeli alkotások létrehozásában. Időbeli és térbeli alkotások
létrehozásában. Időbeli folyamatok, események képi feldolgozás. Jártasság magyarázó
rajzok készítésében. Igényesség saját munkáikban és az eszközök használatában.
Legyenek képesekeligazodni a környezet fontos, elvont vizuális információiban.
Ismerjenek név szerint néhány alkotót és néhány műalkotást. Ismerjék a képzőművészet
főbb műfajait.
Előzmény
Tudjanak egyszerűbb tárgyakat, gondolatokat síkban és térben megjeleníteni. Legyen
véleményük a képzőművészeti alkotásokról és tudják azokat szóban megfogalmazni.
Tartalom
Összetettebb térbeli összefüggések vizsgálata és ábrázolása. Különböző típusú
kompozíciók létrehozása. Képzőművészeti alkotások sajátosságainak további vizsgálata.
Művészeti élmények képi, plasztikai feldolgozása. Animáció készítése. Tárgyakról
elölnézeti, felülnézeti és oldalnézeti rajz készítése. Kézműves technikák megismerése.

Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
Témakörök részletes bemutatása
I. Vizuális nyelv
Óraszám
Iskolai:

4 óra

Cél
Jártasság kialakítása vizuális minőségek (szín, tónus, forma, felület) és a kompozíciós
megoldások kifejező hatásának felismerésében és létrehozásában.
Követelmény
Ismerjenek a tanulók különböző kompozíciós megoldásokat. Tudjanak műalkotásokat
összehasonlítani formai jegyek alapján.
Előzmény
Jártasság a rajzolásban és festésben. Tudjanak különböző hangulatú és karakterű
felületeket létrehozni.
Tartalom
Ceruzával, festékkel, krétával, színes papír ragasztással, ... különböző jellegű
kompozíciók létrehozása (szimmetrikus, aszimmetrikus , statikus, dinamikus,
háromszög, átlós,...). A különböző típusú kompozíciók hatása. (festményen, plakáton,
filmen)

Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
II. Kifejezés, képzőművészet
Óraszám
Iskolai:

20 óra

Cél
A természet és a társadalom megismerése, valamint műalkotások élvezete során szerzett
személyes élmények vizuális megjelenítése. A képzőművészet alaposabb ismerete.
Követelmény
Fokozódó tudatosság a kifejező eszközök megválasztásában, alkalmazásában. Az
ismertetett művészeti technikák felismerése, megkülönböztetése. Ismerjék a tanulók az
alkotás létrehozásának folyamatát és a tanult technikák lényegét. Saját és társaik
munkájában legyenek képesek a technikai kivitelezés minőségét megítélni. A
bemutatott műalkotások felismerése, elemzése és megnevezése.
Előzmény
Ismerjék a képzőművészet ágait és azok jellemzőit. Tudjanak egyszerűbb érzelmeket
rajzzal, festéssel kifejezni.
Tartalom
1. Alkotás:
Művészeti élmények (képzőművészet, színház, tánc, zene, irodalom) feldolgozása képi,
plasztikai kompozíciókban. Egyszerű animációk készítése.
2. Befogadás, megismerés:

Műalkotások elemzése, művekről alkotott vélemény megfogalmazása. , mezopotámiai,
egyiptomi, görög és római művészet. Ókeresztény és a bizánci művészet. A
népvándorlás korának művészete. Antik és a keresztény mitológia. Szakrális és profán
művészetA műfaji sajátosságok megfigyelése. (Szemléltetésre európai művészeten
kívüli példákat is használjunk!)
A képzőművészet műfajai és technikái:
Festészet:
tájkép, csendélet, portré, csoportkép, zsánerkép, történelmi kép,bibliai kép,.freskó,
mozaik, olajfestmény, tempera, akvarell, kollázs, montázs
Szobrászat:
portré, egészalakos szobor, szoborcsoport, emlékmű, elvonttérplasztika,.körüljárható
szobor, fülke szobor, dombormű, plakett, érem, érme bronz, márvány, fa, gipsz,
terrakotta,
Grafika:
egyedi és sokszorosított grafika, alkalmazott grafika ceruza, toll, kréta, monotípia
rézkarc, rézmetszet, fametszet, linóleummetszet, kőrajz,szitanyomat,...
3. Technikák:
Papír vagy linómetszet, papírplasztika, textilkompozíció, drótkompozíció, "talált
tárgyak".
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
III. Vizuális kommunikáció
Óraszám
Iskolai:

22 óra

Cél
A tanulók legyenek képesek a valóság érzéki megismerésére. Ennek érdekében keressék
a látványban, a változásokban jelen levő összefüggéseket és azokat tudják vizuálisan
ábrázolni. Legyenek képesek eligazodni a környezet fontos, elvont vizuális formáiban
Követelmény
Legyenek jártasak magyarázó rajzok készítésében. Tudjanak változást, folyamatot,
fejlődést szemléltető ábrákat készíteni. Tudjanak vizuális információkat, közléseket
értelmezni.
Előzmény
Tudják a tárgyakat arány, szín, felépítés, egymáshoz való viszony alapjánmegfigyelni,
ábrázolni. Tudjanak egyszerű metszetrajzokat készíteni. Ismerjék az információ közlés
legfontosabb módját, jellegzetességét.
Tartalom
1. Alkotás:
Tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó rajzok és modellek készítése. Összetett
formák leegyszerűsítése, egyszerű mértani testek együttesére. Hálózat készítés (pl.:
fényképezőgép, videokamera, teherautó,...). Változást, fejlődést, működést, folyamatot
szemléltető ábrák készítése szöveges magyarázattal (pl.: golyóstoll, töltőtoll, kávéfőző
működése, a járás mozgásfázisainak ábrázolása). Képregény készítése.
2. Befogadás megfigyelés:
Az információ közlés különböző ágai, jellegzetességeik, lehetőségeik.
Egyedi: írás, műalkotás, tárgy
Sokszorosítás: könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, film, video
Különböző tárgyak sajátos magyarázó rajzainak értelmezése.
3. Technikák:
Hálózatok szerkesztése, makettek
összekapcsolása. Képregény.

összeállítása.

Szöveg

és

kép

esztétikus

Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli

teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Óraszám
Iskolai:

13 óra

Cél
Képesség kialakítása tárgyak kitalálására, megtervezésére, az elkészítés folyamatának
végiggondolására.
Követelmény
Tudjon a tanuló az elképzelt tárgyakról mások által értelmezhető tervrajzot készíteni.
Pontos, kitartó munka a kivitelezésben. Legyenek tudatos szempontjai a fogyasztói
döntésekhez.
A stílus és a forma közötti viszony felismerésének képessége.
Előzmény
Tudjon a tanuló egyszerű tárgyakat készíteni, az elkészítéshez szükséges anyagokat,
felszerelést kiválasztani.
Tartalom
1. Alkotás:
Összetettebb tárgyak tervezése és készítése (makett). A forma és funkció kapcsolatának
vizsgálata (pl.:különböző konkrét feladatoknak megfelelő bútorok, játékok stb.).
2. Befogadás megismerés:
A tágabb környezet rendeltetésének, formájának megértése (pl.: útkereszteződések, alul
és felüljárók közlekedési lámpákkal különböző irányba haladó sávokkal, stb.). Az
életmód és a tárgyi berendezés stílusa és formája közötti viszony felismerése.
3. Technikák:
Batikolás (pl.: pólók díszítése, csomózott, kötözött batikkal).
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái. Az órai munkák értékelése. Az önálló
munka jutalmazása.

Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

RAJZ – 7. ÉVFOLYAM
Részei
I. Vizuális nyelv
II. Kifejezés, képzőművészet
III. Vizuális kommunikáció
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Megjegyzés
Az egyes óraszámoknál megadott óraszámok magukban foglalják a 70% kötelező és a
30% kiegészítő anyag óraszámát. A cél, a követelmény , az előzmény a teljes óraszámra
vonatkozik, de tartalom csak a kötelező anyagot tartalmazza. A 30% kiegészítő anyaga
helyi lehetőségek, a tanulók és a szaktanár érdeklődésének figyelembevételével
szabadon tervezhető.
Kidolgozandó a 30% kiegészítő anyag tartakma.
Cél
A látásnak, a vizuális értékelésnek, mint a valóság megismerésének legáltalánosabb
formájának a fejlesztése. A vizuális nyelvezet alkalmazása. Jártasság a vizuális
kommunikációban. Képesség és igény az esztétikum befogadására. A művészet
szeretete. Az ízlés, az esztétikai ítéletalkotás fejlesztése.
Követelmény
A tanulók ismerjék meg a képzőművészet kifejező eszközeit, anyagait és alkalmazzák
ezeket saját munkájukban. Fedezzék fel a kifejezési eszközökben rejlő tudatos és
véletlenszerű kifejezési lehetőségeket. Egyszerűbb tárgyak arányainak, szerkezetének,
karakterének megfigyeléseit legyenek képesek ábrázolni térszerűen mintázással, síkon
síkszerű
és
térszerű
megjelenítéssel.
A
megfigyelés,
ábrázolás
tapasztalatainakemlékezeti felidézésével, a karakteres formák alkotó jellegű
felhasználásával legyenek képesek egyszerű kompozíció létrehozására. Ismerjék a
háromnézetű vetületi ábrázolás lényegét, a metszetrajz és a szerkezeti rajz helyes
alkalmazását. Tudjanak egyszerűbb betűkkel ízléses elrendezésben szöveget írni,
grafikai fogásokat alkalmazni (kiemelés, redukálás stb.). A népi kultúra hagyományőrző
szerepének megőrzése, felismerése mellett próbáljanak ki néhány technikát. A
történelmi ismereteket felhasználva ismerjenek meg műalkotásokat, fedezzék fel azok
műfaji sajátosságait, saját munkájukban alkalmazzák ezek tapasztalatait. Az önálló
munkáknál ismerjék fel a személyiségjegyeket, az igényességet, az ötletességet, a
minőséget, ezt szóban is tudják megfogalmazni. Legyen ismeretük a művészet
keletkezéséről, a művészet szerepéről a társadalomban. Ismerjék fel az őskori, a
mezopotámiai, az ókeresztény, és a bizánci művészet főbb emlékeit. Név szerint tudják
a legjelentősebb egyiptomi, görög, római művészeti emlékeket.

Előzmény
A vizuális nyelv alapelemeinek, a rajzolás, festés, mintázás egyszerűbb eljárásainak, a
képzőművészet főbb ágainak és műfaji sajátosságainak ismerete. Jártasság az eszközök
használatában, egyszerű tárgyak tervezésében és elkészítésében.
Tartalom
Az ábrázolás technikai eszközeinek megismerése, anyagok, eljárások tanulmányozása,
kifejezési lehetőségeinek felfedezése (vonal, folt, szín). Egyszerűbb, majd összetettebb
tárgyi jelenségek rajzos, síkbeli és térbeli megjelenítése. Az észlelt vizuális sajátosságok
felidézése emlékezetből és továbbépítése képzeletben. Háromnézetű vetületi ábrázolás.
A megismert téri formák hossz- és keresztmetszeti, szerkezeti jellegű ábrázolása.
Betűrajzolás, szövegírás, alkalmazott grafikai tervek. Népművészeti ismeretek és
gyakorlati tárgykészítés (fazekasság, bábkészítés, tojásfestés, hímzés, szövés).
Illusztráció, díszlet, jelmez, maszk tervezése, "zenefestés", a már megismert irodalmi,
zenei alkotásokhoz, akár drámajáték-szerű feldolgozással. Múzeumlátogatás, kirándulás
műemlékekhez. Útvonalrajz, alaprajz, térkép, metszetrajzok értelmezése.
Művészeti ismeretek: őskori művészet, mezopotámiai, egyiptomi, görög és római
művészet. Ókeresztény, bizánci művészet. A népvándorlás korának művészete. A
művészet keletkezése. A mágia. Az antik és a keresztény mitológia alapjai. Szakrális és
profán művészet. Az anyag, szerkezet, funkció és a forma viszonya az építészetben. A
képzőművészet ágazatai, műfajai és technikái. A tér és az idő ábrázolásának problémái a
képzőművészetben.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
Feltételek
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

Témakörök részletes bemutatása
I. Vizuális nyelv
Óraszám
Iskolai:

10 óra

Cél
A természet és az emberi környezet érzéki, vizuális birtokba vétele. A valóságot
ábrázoló vizuális nyelvezet elemeinek megismerése és ennek elemi alkalmazása.
Követelmény
Tudják alkalmazni a vizuális nyelv alapelemeit. Ismerjék az alapvető színtani
ismereteket, a fény és az árnyék összefüggéseit, a nézőpont szerepét a látvány
létrejöttében.
Előzmény
Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit. Legyen jártasságuk a vizuális minőségek (szín,
forma, textúra), a kompozíciós megoldások kifejező hatásainak felismerésében.
Tudjanak műalkotásokat összehasonlítani formai jegyek alapján.
Tartalom
Különböző megvilágítási módok szemléltetése (szembe fény, oldalfény, ellenfény, önés vetett árnyék). Egyszerű testek csoportjának tónusos ábrázolása különböző
megvilágítás mellett. Színtani ismeretek: színkör, színezet-, kiegészítő-, sötét-világos
kontraszt. Néhány jelentős alkotás (festmény, épület, iparművészeti, népművészeti
tárgy) színtani elemzése.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

II. Kifejezés, képzőművészet
Cél
Gondolatok, érzelmek, hangulatok vizuális kifejezése. A képzőművészeti alkotásokban
az esztétikum felismerése. A művészet iránti igény felkeltése. Igényesség a munkában.
Követelmény
Karakteres formák alkotó jellegű felhasználásával legyenek képesek egyszerű
kompozíciók létrehozására. Az önálló munkában legyenek ötletesek és igényesek.
Tudjanak kiválasztani egy konkrét feladat megoldásához legmegfelelőbb technikát.
Saját és társaik munkáját tudják szóban elemezni. Legyen ismeretük a művészet
keletkezéséről, a művészet szerepéről a társadalomban. Ismerjék fel a tanult művészeti
korszakok főbb emlékeit. Név szerint tudjanak egy-egy jelentős egyiptomi, görög,
római művészeti emléket megnevezni.
Előzmény
Ismerjék és tudják használni az egyszerűbb rajzi, festői eljárásokat (ceruza, toll, filc,
akvarell, tempera, kréta, kollázs stb.). Ismerjék a képzőművészet főbb ágait, a festészet,
szobrászat, grafika műfaji sajátosságait.
Tartalom
1. Alkotás
Illusztráció készítés, díszlet, jelmez, maszk tervezés irodalmi, zenei alkotásokhoz.
Zeneművek hangulatának vizuális megjelenítése. Különböző hangulatok kifejezése
vonallal, folttal, színnel (pl. hideg-meleg, vidám-szomorú stb.).
2. Befogadás, megismerés
A művészet keletkezése, a mágia. őskori művészet A népvándorlás korának művészete.
Antik és a keresztény mitológia. Szakrális és profán művészet. Az anyag, szerkezet,
funkció és a forma viszonya az építészetben. Prekolumbián és a keleti művészet. A
művészetről, a megismert művekről alkotott vélemény kifejtése.
3. Technikák
Rajzolás náddal, tollal, szénnel. Technikai kísérletek (az anyag lehetőségei és korlátai).
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli

értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
III. Vizuális kommunikáció
Óraszám
Iskolai:

14 óra

Cél
A tanulók legyenek képesek a valóság összefüggéseinek megismerésére. Saját
gondolataikat, ítéleteiket legyenek képesek vizuálisan kifejezni és másokét megérteni.
Megfigyelőképesség fejlesztése. Legyenek képesek eligazodni az emberi környezet
vizuális információiban. Rendelkezzenek azokkal a technikai ismeretekkel, melyek
segítségével gondolataikat, elképzeléseiket vizuálisan közölni tudják.
Követelmény
Tudjanak készíteni magyarázó rajzot egyszerűbb mechanikus szerkezetek (pl. harapófogó, metszőolló) működéséről. Karakter, testesség, térbeli helyzet megjelenítése. Jártasság nem vizuális eredetű ismeretek láthatóvá tételében. A három nézeti vetületi ábrázolás alapjainak, a legfontosabb ábrázolási konvenciók ismerete. Ismerjék a tömegkommunikáció főbb formáit. Tudják értelmezni a tankönyvek magyarázó ábráit. Jártasság
vonal-és foltképzésben, a ceruza, toll, ecset, kréta használatában, szerkesztőrajz készítésben.
Legyenek képesek felismerni a rendeltetés és a közlésmód összefüggéseit.
Előzmény
Jártasság magyarázó rajzok készítésében. Elöl, felül, oldalnézet ismerete. Jártasság a
mértani eszközök használatában.
Tartalom
1. Alkotás
Egyszerűbb, majd összetettebb tárgyi jelenségek rajzos, síkbeli és térbeli megjelenítése.
Természetes és mesterséges testek csoportjának rajzolása, festése. A megismert formák
hossz-és keresztmetszetének ábrázolása. Piktogramok, emblémák tervezése.
Grafikonok, magyarázó ábrák készítése.
2. Befogadás, megismerés
Térábrázolási konvenciók különböző korokban, kultúrákban. A tömegkommunikáció
legfontosabb formái (könyv, sajtótermékek, plakát, film, video, TV, rádió). A tartalom a
közlési szándék és a külső megjelenés összefüggése könyvekben, újságokon,
plakátokon.
3. Technikák

Egyszerű betűtípusok, szövegírás. Egy-egy bonyolultabb betű megszerkesztése.
Kompozíció kivágott betűk felhasználásával.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Óraszám
Iskolai:

9 óra

Cél
A tanulók ízlésének esztétikai és művészeti megismerő képességének fejlesztése. Igény
kialakítása saját és tágabb környezetüknek esztétikusabbá tételére.
Követelmény
Értsék meg a környezetükben lévő tárgyakban az anyag, forma, funkció összefüggéseit.
Legyenek képesek egyszerűbb modelleket készíteni. Összetett rendszer alapvető
elemeinek és összefüggéseinek ismerete.
Ismerjék a magyar művészet fontosabb ágait. Népművészeti ismeretek (fazekasság,
tojásfestés, hímzés, szövés).
Előzmény
Jártasság egyszerűbb tárgyak tervezésében és kivitelezésében.
Tartalom
1. Alkotás
Összetett rendszer (vár) tervezése. Egy összetett rendszer (vár) funkciói. A
felhasználható anyagok. A tárgy (vár) és a környezet kapcsolata.
2. Befogadás, megismerés
Múltbéli tárgyak, épületek, várak rendeltetésének, üzenetének megértése. A
művészettörténet nagy stílus korszakainak és formai jegyeinek ismerete egy-egy épület,
tárgy példáján keresztül.

3. Technikák
Modellezés fából, fémből, textilből, gipszből.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

RAJZ – 8. ÉVFOLYAM
Részei
I. Vizuális nyelv
II. Kifejezés, képzőművészet
III. Vizuális kommunikáció
IV. Tárgy- és környezetkultúra
Megjegyzés
Az egyes óraszámoknál megadott óraszámok magukban foglalják a 70% kötelező és a
30% kiegészítő anyag óraszámát. A cél, a követelmény , az előzmény a teljes óraszámra
vonatkozik, de tartalom csak a kötelező anyagot tartalmazza. A 30% kiegészítő anyaga
helyi lehetőségek, a tanulók és a szaktanár érdeklődésének figyelembevételével
szabadon tervezhető.
Cél
Képesség az ember, a természet és a társadalom vizuális megismerésére. A vizuális
nyelvezet magasabb szintű ismerete és ennek alkalmazása. Jártasság a vizuális
kommunikációban. Vizuális jelenségek, információk megértése és saját gondolatok
közérthető megjelenítése. Művészeti élmények befogadása, átélése.
Követelmény
A tanulók ismerjék meg a térábrázolás lehetőségeit, tudjanak megfigyelt jelenségeket,
összefüggéseket, szerkezeteket, arányokat és irányokat nézőpontjuknak megfelelően
értelmezni és ábrázolni. Ismerjék meg és alkalmazzák az ábrázolási konvenciókat.
Legyenek képesek megjeleníteni gondolati tartalmakat különböző eszközökkel,
eljárásokkal. Ismerjék fel a művészet szerepét a társadalom életében. Alkalmazzák saját
munkáikban a műalkotások elemzése során tanult eljárásokat, kompozíciós
megoldásokat, téralakítási módszereket. Fedezzék fel a népi hagyományok és a modern
élet ellentmondásait, egymásra utaltságát, értékőrző szerepét. Ismerjék a tananyagban
szereplő művészeti korok főbb jellemzőit. Ismerjék fel a román, gótikus és reneszánsz
műalkotásokat. Név szerint tudják a legjelentősebb alkotásokat és a legjelentősebb
műveket. Legyenek képesek a műalkotásokat röviden elemezni.
Előzmény
A vizuális nyelvezet ismerete. A legfontosabb, alapvető technikai ismeretek. Jártasság a
rajzolás, festés, mintázás eszközeinek használatában. A vetületi ábrázolás alapjainak
ismerete. Jártasság egyszerűbb tárgyak arányainak, szerkezetének, karakterének
megfigyelésében és ábrázolásában. A 7. osztály művészettörténeti anyagának ismerete.
Elemi szintű jártasság modellezésben.

Tartalom
A tér különböző megjelenítése síkon és térben (plasztikusan). Különböző
formakarakterű, bonyolult tárgyak, tárgycsoportok látszati ábrázolása. A látvány
lényegének rajzos megragadása. Egyszerű mértani testek (henger, hasáb, kocka)
axonometrikus rendszerben történő megjelenítése. Téralakítási, képalakítási,
illusztrálási feladatokhoz különböző anyagok és műveletek megismerése és ötletes
felhasználása. Ábrázolási ismeretek összehasonlítása. Színelméleti ismeretek és ezek
kipróbálása (kontraszthatások, színharmóniák). Népművészeti (építészet, bútorzat,
faragás, pásztorművészet) alkotások elemzése. A kompozíció, mint a képi közlés
formája (lehetőségei, konvenciói és szokásai). Művészeti ismeretek: A román kori
művészet. Gótika. A reneszánsz művészet. A vallás és a művészet kapcsolata. A
művészet, mint az adott kor kifejezője. Az egyéniség szerepe a művészetben.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
Témakörök részletes bemutatása
I. Vizuális nyelv
Óraszám
Iskolai:

6 óra

Cél
A vizuális megismerőképesség fejlesztése. A vizuális nyelv alaposabb ismerete. E
nyelvezet sajátosságainak ismerete.
Követelmény
A fény színmódosító szerepének ismerete és alkalmazása a plasztikus forma érzékletes
megjelenítésében. Ismerjék a leggyakoribb érzéki csalódásokat. A művészeti stílus
fogalma, fontosabb stílusjegyek ismerete.
Előzmény
Ismerjék a különböző megvilágítási módokat. Jártasság egyszerű tárgyak ábrázolásában.
A 12 tagú színkör ismerete.

Tartalom
Színkontrasztok (hideg-meleg, minőségi, mennyiségi). A fény színmódosító szerepe. A
lokális és a valőr színek. Színkontraszt a fény és az árnyék színe között. Színreflexek. A
színek hangulati szerepe. A stílus fogalmának értése. Az "előadásmód", az egyéni stílus,
a korstílus formai jegyei művészeti alkotásokon és tárgyakon (a tanult művészeti
korszakok jelentős alkotóinak elemzése). A leggyakoribb érzéki csalódások.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
II. Kifejezés, képzőművészet
Óraszám
Iskolai:

18 óra

Cél
A képzőművészet iránti igény felkeltése. Jártasság a képzőművészet egyszerűbb
kifejezési eszközeinek használatában. Képesség elemi esztétikai minőségek
felfedezésére.
Követelmény
Tudjanak az egyéniségüknek megfelelő formai, technikai, alkotói módszereket
kiválasztani. Tudják az időbeliséget, a mozgást érzékeltetni. Vegyék észre a különböző
kultúrákban keletkezett műalkotásokban a hasonlóságot és a különbséget. Ismerjék fel a
tanult művészeti korszakok főbb emlékeit. Név szerint tudjanak egy-egy román,
gótikus, reneszánsz barokk emléket megnevezni. Ismerjék a legnagyobb alkotók
legalább egy-egy művét.
Előzmény
Jártasság az egyszerűbb grafikai és festői eljárásokban. A 7. osztályban tanult
művészettörténeti anyag minimális szintű ismerete.
Tartalom
1. Alkotás

Kompozíciók készítése a színösszhang, a színharmónia és a színkiemelés gyakorlására.
A mozgás kifejezése. Fázisrajzok készítése. Egyszerű animáció. Személyes érzelmek,
élmények kifejezése.
2. Befogadás, megismerés
A román, gótikus, reneszánsz és a barokk képzőművészet. Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Raffaello, Rembradt. A vallás és a művészet kapcsolata. A művészet,
mint az adott kor kifejezője. A freskó és az olajfestés. A művészeti ágak, műfajok,
műtípusok ábrázolási és kifejezési konvenciók kialakulása, a művészet szerepe a
különböző korokban és kultúrákban.A XX. sz. művészeti irányzatai, a modernizmus.
3. Technikák
Sokszorosító technikák (linómetszet, rézkarc, rézmetszet, litográfia, szitanyomat stb.).
Egyszerűbb sokszorosító eljárások gyakorlása (pl. papírmetszet, fóliakarc, linómetszet).
Plasztikai játékok, gipszöntés.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.
III. Vizuális kommunikáció
Óraszám
Iskolai:

22 óra

Cél
A tanulók legyenek képesek a valóság mind alaposabb érzéki megismerésére és a
valóság vizuális ábrázolására. A vizuális, elemző, értelmező gondolkodás fejlesztése.
Képesség saját elképzelések, gondolatok, tervek vizuális kifejezésére. Eligazodás a
tömegkommunikáció különböző formái között. Képesség a rendeltetés és a közlésmód
összefüggéseinek felismerésére.
Követelmény
Tudjanak értelmező, magyarázó rajzot készíteni mechanikusan működő szerkezetekről,
összetettebb természeti formákról. Nagyobb méretű formák, összetettebb testcsoportok
térbeli helyzetének kifejezése. Az axonometrikus ábrázolás alapjainak ismerete. Tudják
"olvasni" a vetületi és az axonometrikus ábrákat. Legyenek képesek a látvány
színviszonyainak megfigyelésére, elemzésére és ábrázolására. Jártasság egyszerűbb

szöveg írásában. Tudjanak különböző technikákat együttesen alkalmazni. Ismerjék a
vizuális ábrázolásra vonatkozó alapvető fogalmakat, kifejezéseket és ezek használatát.
Jártasság a közlési szándékhoz leginkább illő és legcélszerűbb technikák
kiválasztásában.
Előzmény
Egyszerű természetes és mesterséges formák testességének, térbeli helyzetének,
szerkezetének ábrázolása. A vetületi ábrázolás alapjainak, a tömegkommunikáció
legfontosabb formáinak, az egyszerűbb betűtípusok ismerete. Egyszerűbb grafikai és
festői eljárások ismerete.
Tartalom
1. Alkotás
Több tárgy térbeli helyzetének ábrázolása (pl. természetes és mesterséges formákból
álló csendélet). Nagyméretű testek csoportjának ábrázolása (pl. házak, szobabelsők). A
fény színmódosító szerepe. A lokál szín, valőr szín, színreflex (pl. csedélet festése). A
levegő színmódosító szerepének alkalmazása, a levegő távlat (pl. tájkép házakkal).
Összetettebb formák felépítésének, szerkezetének, működésének rajzi értelmezése (pl.
golyóstoll, tűzőgép, mákgubó, fenyőtoboz stb.). Modell készítés. Axonometrikus
rekonstrukció megadott vetületekből. Információs jelek, információs rendszerek
tervezése.
2. Befogadás, megismerés
A térábrázolás konvenciói különböző korokban, kultúrákban. A színek lélektani hatása,
szimbolikája a vizuális kommunikációban. Az axonometrikus ábrázolás.
Kiadványok, műsorok kategorizálása különböző szempontok szerint (tudományos,
ismeretterjesztő, dokumentum, fikció, művészi).
3. Technikák
Szöveg és kép összekapcsolása. Rajzolás, festés, fotó, fénymásolás együttes
alkalmazása (pl. meghívó, plakát stb.). Szövegírás tussal, letraszettel, fénymásolt, illetve
kivágott betűkkel. A feladatnak legjobban megfelelő betűtípus kiválasztása. Betű-, és
sortávolság, egalizálás.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy
iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

IV. Tárgy- és környezetkultúra
Szerkezet:

soros

Óraszám
Iskolai:

13 óra

Cél
Elemző és konstruáló képesség fejlesztése. Esztétikai igény összetett tárgyegyüttesek
egységes szemléletű kialakítására. Ízlésfejlesztés. Igényesség a saját és a közösségi
környezet kialakítására. Kreatív gondolkodás fejlesztése.
Követelmény
Az önálló gondolataikról, elképzeléseikről tudjanak vázlatokat, terveket készíteni.
Adatok, források összegyűjtésének, terv, modell készítésének, formába öntésének
képessége. Tudják az anyag-forma, funkció összefüggéseit alkalmazni elképzeléseiknek
megvalósításában. Ismerjék a modell készítéséhez felhasználható anyagok, eszközök
tulajdonságait, lehetőségeit és korlátait. Legyen ismeretük a népi építészetről,
bútorzatról, fafaragásról, pásztorművészetről.
Előzmény
A vetületi ábrázolás alapjainak ismerete. Jártasság egyszerű tárgyak tervezésében és
kivitelezésében.
Tartalom
1. Alkotás
Egy összetett tárgyegyüttes tervének elkészítése (alaprajz, nézetrajz, látványterv). A
belső berendezés megtervezése. A környezettel való kapcsolat. Modell készítés.
2. Befogadás, megismerés
Összetett tárgyegyüttes (pl. családi ház) funkcióinak elemzése. A felhasználható
anyagok tulajdonságai. A külső kép és a belső elrendezés kapcsolata. Az elképzelt
tárgyi környezet rendeltetésének és üzenetének megértése, elemzése. A színek hangulati
szerepének, a színharmóniának, a színek pszichikai hatásának szerepe egy ilyen
együttes létrehozásában. Népművészet: építészet, bútorzat, fafaragás, pásztorművészet.
3. Technikák
Modellezés, konstruálás fából, fémből, papírból, műanyagból, textilből stb. A
különböző anyagok használatának, megmunkálásainak lehetőségei. Műszaki jellegű
rajz.
Értékelés
Szóbeli ellenőrzés egyéniés kollektív formái.Azelkészült tanulói munkák szóbeli
értékelése és osztályzása. A legjobb munkák kiállítása, pályázatokra küldése vagy

iskolai archiválása, szemléltetésre való felhasználása. Az órákon nyújtott szóbeli
teljesítmények értékelése, dicséret, megróvás, jutalmazás. Az önálló munkák
jutalmazása.
A tanári értékelés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók saját és egymás munkáit
megadott szempontok szerint szakszerűen és empátiával tudják értékelni. Szóbeli
értékeléseik szabatosak és reálisak legyenek. Ezzel elérhető, hogy ízlésük fejlődjön,
látáskultúrájuk formálódjon.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
8. osztály

Általános célok és feladatok
A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi
(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az
audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja,
hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára,
személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza hogyan
gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket,
eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a
nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a
művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a
személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók felkészültséget
szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd
kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat.
Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a
naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. Az ehhez
szükséges képességek a nyolcadikos korosztálynál az élményekkel telített helyzetekben,
művek és műsorok feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív
gyakorlatok sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával
fejleszthetőek, hogy a gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a
kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az audiovizuális művekműsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat.

Fejlesztési követelmények
•

A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget,
támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és
az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A
művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi
sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó
krízishelyzetek humánus kezelését.

•

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a
mozgóképi közlésmód miért és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikáció (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen veszélyezteti a magas-kultúrát és egyúttal a személyiség autonómiáját (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás), de azt is, hogy a technikai képreprodukció

és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális
örökség védelmére, a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság).
•

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is
törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő
kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyiség, stílus, konvenció)
és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran
rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti.

•

Ezért a tárgy oktatásának során az iskolának biztosítani kell, hogy a tanulók a
megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak
saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális
összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és
szuverén használatára.

•

mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejező kedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában.

Belépő tevékenységformák
•

Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése. (A mozgóképi szövegek (film, televízió, videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek
részleteken keresztüli felidézése, elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni).

•

Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában: kreatív gyakorlati feladatokkal (pl. felidézés, asszociáció, jelenetek,
képsorok kiválasztása, csoportosítása, átszerkesztése) megbeszélés útján (pl.
állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés)

•

Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képek csoportosítása, kollázs-készítés, szöveg-kiegészítés, storyboard / rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése,
élőkép / pillanatra megdermedő szituáció kialakítása, árnyjáték, főcím-készítés / pl. egy tévéműsor bejelentkező képsora/, kommentár ill. hangalámondás
készítés)

•

Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. művelődéstörténeti,
technikatörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás
alapján, optikai eszközök készítése, bemutatása).

•

Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos
feladatok, tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk öszszegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása – sajtóanyagokra, moziműsorokra,
rádió és televízió műsorokra, weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan,
esettanulmány készítése, címlaptervezés, munkanapló készítése)

Értékelés
1-5 érdemjeggyel osztályozzuk a tanulói munkát. 2-3 jegyet kapnak egy félévben két
önálló és egy csoportos munkára.
Témakörök
Témakörök

Tartalmak

Mozgóképnyelv
A mozgókép előzményei,
a film és a mozi felfedezése
A mozgókép alaptulajdonságai
A nézői figyelem irányítása,a
kiemelés
A mozgóképi elbeszélés
A montázs szerepe a tér és az
idő mozgóképi ábrázolásában

A mozgóképi közlés előzményei ( valósághű kép, fény- és
árnyjátékok, történetmesélés képekkel, képsorozatok,
képregény ). A technikai képrögzítés és érzékelés alapjai,
eszközei. Sokszorosítás, távközlés, tömegkommunikáció.
A mozgókép kettős természete ( reprodukció és ábrázolás ).
A folyamatos tér-idő felbontása és újraszerkesztése ( jelenet,
képsor, beállítás).
Közelkép, megvilágítás, ismétlés, hossz- és tempó.
Az események időbeli és oksági rendje. Expozíció és
lezárás. Fordulat és epizód. Cselekmény, történet,
elbeszélés.
Filmtér és filmidő ( folyamatos, párhuzamos és a korábbi
időben játszódó cselekvés és ábrázolása ).

Mozgóképi szövegek rendszerezése
A mozgóképi szövegek
rendszerezésének alapjai

Az eltérő hordozók alapján ( a celluloidtól a digitális
adathordozóig). A megjelenés helye szerint ( a mozitól a
televízión át a komputerjátékig és az Internetig ). A valóság
ábrázolásához való viszony szerint ( dokumentum – fikció ).
Tematikai és ábrázolási rokonságok mentés ( műfajiság).

A média társadalmi szerepe
A médiumok és a
tömegkommunikáció
A média saját és átvett funkciói
A mediatizált közlésmód néhány
jellemző tulajdonsága
A valóság médiareprezentációja

A könyvnyomtatástól az internetig: a közvetítő közeg
jelentősége, a társadalmi nyilvánosság.
Az informálás és dokumentálás, szórakoztatás, szolgáltatás,
illetve az üzleti-gazdasági funkció.
Ki üzen, kinek és miért: a média intézményei, tulajdonosai,
közössége. A műsoridő mint tulajdon. A közszolgálati és a
kereskedelmi média. A közönség mint vevő és áru. Amiről a
műsorfüzet árulkodik: műsorok és a műsorrend. Hol és
mikor villog a képernyő: médiafogyasztási szokások
megfigyelése. A befolyásolás technikái: műsorrend,
tematizáció, csatornaimage kialakítása, a nézettség
maximalizálásának elve, a sorozatelv.
A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek, stb.
tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítése a médiában.

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok
A nyomtatott médium néhány
jellegzetes szövegtípusa
A nyomtatott médium
jellegzetes ábrázolási eszközei
A reklám
A hírműsor

Újság, képregény, fotóregény
Cím, címlap, kép, képaláírás, rovatszerkezet.
A reklám szerepe a demokratikus tömegtársadalmakban ( a
választás lehetősége és kényszere ). A célcsoport.
Amitől a hír hírré válik. Hír és kommentár
megkülönböztetése.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az
ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazni is
tudja. Képes a technikai reprodukció és a személyes közlés elhatárolására, a beállítások
és jelenetek elkülönítésére, leírására és értelmezésére. Az egyes mozgóképi szövegeket
tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásához való viszonyuk szerint: tudjon különbséget
tenni pl. a dokumentumfilm és a játékfilm között. Az életkorának megfelelő szinten
képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok
rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre. Tudjon érvelni olyan vitában, amely a
médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor 9 valóságtartalmáról folynak. A mozgóképi
szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is
alkalmazni tudja.

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Tantervi céljainknak legjobban megfelelő, tematikájában és képanyagában
feladatainak változatosságában.
Céljaink megvalósításához olyan tankönyvre van szükségünk, amely
képanyagában gazdag, sok kreatív feladatot tartalmaz, segítséget nyújt az önálló
ismeretszerzéshez, tematikája jól követhető a gyermekek számára is. Lényeges a
tantárgy jellegéből adódóan a tipográfia.
•

Boda Edit: Média Kalauz – Magyar Médiapedagógiai Műhely Bp.

•

Hartai László- Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret – Korona Kiadó Bp.

•

Filmtörténeti alkotások – összefoglaló DVD

•

Filmi kifejezőeszközökés a filmformanyelve - Video
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Bevezető
Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag korszerű, a technikai fejlődéssel
lépést tartó, szinte naponta változó ismereteket nyújtani, azokat a mindennapi életben
alkalmazható formában oktatni. A tananyag logikai elrendezése ennek megfelelően a
használati szinttől a belső működés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív
irányítóig viszi a diákokat.
A fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt
munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése.

Célok és feladatok
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték.
Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási,
adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és
etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés
célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira.
Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és
módszer használatára való felkészülést is. E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú
az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az
informatikai ismeretek folyamatos megújítására (az egész életen át tartó tanulás
koncepciója).
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A
műveltségi terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a
szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll
üzeneteink kifejezésére.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az
informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógéphasználat ártalmait.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét.

Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és
gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati
informatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére
helyezi.
A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű
tantárgy keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a
tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van
szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési formájáról van szó.

A számítástechnikai nevelés és oktatás általános célkitűzései
•

korszerű alkalmazói készség kialakítása: a számítógépek, az informatikai
szoftver- és hardvereszközök lehetőségeit használni tudó tanulók képzése;

•

az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (vázlatkészítés, dolgozat, kiselőadás, bibliográfia készítése, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás során);

•

az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő cél, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is
alapvető fontosságú;

•

önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra;

•

együttműködésre nevelés, csoportmunka: egyes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást;

•

alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény egy új
termék lesz;

•

az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat átalakítja, az információs társadalomhoz alkalmazkodni kell;

•

az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a
tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi
szabályait;

•

az interaktív virtuális világ veszélyeinek tudatosítása: az interaktív digitális
média, különösen a multimédia, videó és hipermédia “játékok” függőségi és
egészségkárosító hatásai.

A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései
•

felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására, az információszerzés kibővülő lehetőségeinek használatára, az információk elérésére,

kritikus szelekciójára és feldolgozására;
•

a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a
könyvtári információs rendszer, a könyvtár “forrásközpont”-ként történő
használatával;

•

a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése;

•

az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos,
biztos használói magatartás kialakítása;

•

a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzésébe, a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe
és -feldolgozásba;

•

a forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása.

Általános fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös
tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel
fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon.
Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a
számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és
perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók
használatában.
Legyen képes a számítógéppel interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a
program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak
alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon
adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon
oktatóprogramokat használni.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon
információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk
különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett
információit legyen képes kiértékelni és felhasználni.
Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az
Internet használatában. Szokjon hozzá az ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok,
lexikonok, kézikönyvek, különböző média, multimédia és hipermédia használatához.
Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen
tájékozott a média (Internet, televízió, sajtó…) szerepéről az egyén és a társadalom
életében.
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen
képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak
kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.

Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert
módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a
környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Helyesen használja
a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, Ha … akkor …).
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel.
Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje
fel az adatok közötti összefüggéseket.
Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi
és etikai alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a
világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Legyen tudatában az öncélú
egészségkárosító, személyiségromboló
videojáték-függőség problémái).

és túlzott informatikai eszközhasználat
hatásának (pl. a számítógép-függőség,

Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni
szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a
könyvtárhasználat szabályait, és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen
képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és
újabb ismeret-hordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek
használatában.
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai
megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a
megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat
keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban.
Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük
információkat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a
dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a
szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl
ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is.

Értékelés
Érdemjegyek
Heti 05-1 óra

Havonta
1

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

2-3

1-2

2-3

1-2

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, röpdolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő – kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy- egy té-

ma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel
Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi érdemjegye
alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a bizonyítványba beírt osztályzatával).
A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor
tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek
(Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés
során tárjuk fel a tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai
programjában megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés
formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és
tudásának rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel
valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló
•

tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját,

•

elkészített dokumentumait,

•

ismereteinek szintjét,

•

fejlődését,

•

órai aktivitását,

•

együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel.

A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai az alapozó szakaszban
A gyermekek tevékenységére ebben az életkorban a felfedezés, az önálló munka élménye szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók
munkájának folyamatos megfigyelésével, fejlődésük követésével szerezhetjük meg.
A gyerekek tudásával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre már fokozottabban szükség
van. Ezt legmegfelelőbben a tanórai feladatok értékelésével valósítjuk meg.
A tanulók felkészültségét, tudását is ellenőriznünk kell. Ezt ne feleltetéssel, vagy az ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg, hanem a munka során felmerülő
kérdések közös megbeszélésével.
A csoport együttes tevékenységét, az együtt dolgozás képességét, a projektfeladatok sikerességét is értékelnünk kell.

A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai a fejlesztő szakaszban
A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a
komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra
alatt készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást.
Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést,
kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló
munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban
alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a
munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint
eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.

A tantárgy tanításának feltételei
A tankönyvek kiválasztásának elvei
•

megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot;

•

adjon segítséget a gyakorlati munkához;

•

ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát;

•

támogassa a csoportmunkát;

•

korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus;

•

az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési
követelményekhez;

•

sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig;

•

hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be;

•

megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit.

Tankönyvek, kézikönyvek
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
5-6.
ÉVFOLYAM
Szerző: Rozgonyi-Borus Ferenc. Megjelent: 1997.

SZÁMÁRA

tankönyv

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
7.
ÉVFOLYAM
Szerző: Rozgonyi-Borus Ferenc. Megjelent: 1996.

SZÁMÁRA

tankönyv

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
8.
ÉVFOLYAM
Szerző: Rozgonyi-Borus Ferenc. Megjelent: 1997.

SZÁMÁRA

tankönyv

RAM-ba
zárt
világ,
számítástechnikai
Szerző: Rozgonyi-Borus Ferenc. Megjelent: 1995.

segédkönyv.

Számítástechnika
feladatgyűjtemény
5-8.
Szerző: Rozgonyi-Borus Ferenc. Megjelent: 1995.

évfolyam

számára

SZÁMÍTÁSTECHNIKA 10-11 éveseknek, tankönyv, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 10-12 éveseknek, tankönyv, Műszaki Könyvkiadó, 2001.
Szerzők: Végh András - Dancsó Tünde
INFORMATIKA
6,
Műszaki
Könyvkiadó,
Szerzők: Végh András - Bakóné Bartolák Ildikó-Dancsó Tünde

2002.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA 12-13 éveseknek, tankönyv, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 13-14 éveseknek, tankönyv, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
Szerző: Végh András
Számítástechnika feladatgyűjtemény 10-12 éveseknek, két füzet, Műszaki Könyvkiadó,
2000.
Szerző: Dancsó Tünde
Számítástechnika feladatgyűjtemény 12-14 éveseknek, két füzet, Műszaki Könyvkiadó,
2000.
Szerző: Végh András
Taneszközlista
Tanári:
•

oktatóprogramok

•

felhasználói kézikönyvek

•

interneten elérhető segédanyagok

Tanulói:
•

tankönyv

•

négyzetrácsos füzet

•

zsebszámológép

Személyi feltételek
Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanár.

Tárgyi feltételek
Az informatika tantárgyat számítógépes szaktanteremben szükséges oktatni, melyben
lehetőség nyílik a tárgy mindkét részterületének oktatására (számítástechnika, könyvtárhasználat).
A számítástechnika szaktanterem: infrastrukturális elemein – számítógépasztalok,
osztott elektromos hálózat, megfelelő világítás, fehértábla, – túl a következő felszerelések vannak:
•

számítógépterem (max. 2 tanuló/1 gép) multimédia számítógépekkel;

•

iskolai könyvtár;

•

internetelérés;

•

projektor, digitális fényképezőgép, webkamera, szkenner, mikrofon, fejhallgató;

•

helyi hálózat, külső hálózati kapcsolattal;

•

hálózati nyomtató.

A magas színvonalú munka feltétele a multimédia alkalmazások futtatására is
alkalmas multimédia számítógépek használata.
A számítógéppark alkalmas a grafikus felületű, magyar nyelvű operációs
rendszer futtatására.
Biztonságosan működő, stabil, nagysebességű külső kapcsolattal rendelkező
iskolai hálózat áll rendelkezésre a színvonalas oktatási munkához. Az intézmény
SuliNet kapcsolata is kiépült. A hálózati operációs rendszer tartalmaz levelezési és
WWW használatát lehetővé tevő alkalmazásokat is, amely részben kötelező szolgáltatás
is a Sulineten belül.
Az alkalmazások közül 8. évfolyamig a kellékeken túl – notesz, számológép,
naptár, óra, rajzprogram – használatos egy magyar nyelvű irodai programcsomag: az
Office egyik magyar nyelvű változata, emellett egy adatbázis-kezelő is az Access.
Az algoritmizálás oktatásához használt programfejlesztői környezet: magyar
nyelvű Comenius LOGO, illetve a Logo Imagine. Az algoritmikus nyelvek oktatásához
Pascal fejlesztői környezetet, valamint a Logo Imagine program.
Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési
és hálózati böngésző programok szerepelnek. Ezek iskolák számára ingyenesek, vagy
shareware programok. Törekszünk arra, hogy ezeket az iskola jogtisztán szerezze be,
illetve hogy úgy használjuk, ahogy azt a felhasználói szerződés előírja.

A szaktanterem alapfelszereltsége
Demonstrációs eszközök: használaton kívüli számítógép alkatrészek; számoló
eszközök: kövek, számolótáblák, szorobán; faliképek: számítógép egységek
felépítéséről, alapparancsokról; modellek; tervezőtábla; logikai áramköri alapelemek és
kapcsolások.
A szaktantermek falán rendszerező, állandó segítséget nyújtó ábrák, táblázatok,
programozási nyelv kulcsszavait, utasításait rendszerezve bemutató táblázat.
Szaktantermi szabadpolcos könyvtár kialakítása
A tanári munkát – és később az önálló diákmunkát – segítendő a következő
könyvtípusok hozzáférhetőek az informatika szaktanteremben:
•

a számítógép részeit bemutató képeskönyv;

•

DOS, Windows felhasználói kézikönyvek;

•

feladatgyűjtemények számítástechnikából;

•

programfejlesztési, alkalmazási kézikönyvek, szakkönyvek;

•

angol-magyar számítástechnikai szakszótár.

Alapozó szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai
rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás alapozó szakaszában a tanuló
legyen gyakorlott az alapvető informatikai eszközök helyes használatában, legyen
ismerete az információszerzés és a kommunikáció főbb alapelemeiről.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a
tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai
tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon
(például Sulinet Digitális Tudásbázis). Legyen tapasztalt az alapvető alkalmazói
programok kezelésében, a rajzok, zenei anyagok és a szövegek szerkesztésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a
képességfejlesztésnek. A tanuló jegyezzen le többféleképpen algoritmusokat, ismerjen
olyan programozási nyelvet, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására,
modellezésre.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a tanuló,
hogy az adatok kezelését az informatikai eszközök és módszerek teszik lehetővé.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell.
Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és
módszerekkel dolgozzanak a tanulók. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel
találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét!
Az egyénileg végzett tevékenységeket kiválthatja a csoportoknak adott, közösen
megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó
problémákat is kapjon a tanulócsoport.
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
•

Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.

•

Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.

•

Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját.

•

Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.

•

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a
számára szükséges fájlt megtalálni.

•

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.

•

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.

•

Ismerje a lemezkezelés szabályait.

•

Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak ikonjait.

•

Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.

•

Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.

•

Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani
azok tulajdonságait.

•

Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat.

2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
•

Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot.

•

Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.

•

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

•

Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.

•

Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre,
azokat tudja onnan visszatölteni.

•

Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.

•

Tudjon önállóan begépelni szöveget.

•

Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.

•

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

•

Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.

•

Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni.

•

Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.

•

Tudja kinyomtatni kész munkáját.

•

Tudjon önállóan begépelni szöveget.

•

Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.

•

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.

•

Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását.

•

Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.

•

Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével.

3. Infotechnológia
A tanuló:
•

Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására.

•

Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát
képes legyen megérteni.

•

Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.

•

Ismerjen meg különböző információfajtákat.

•

Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

•

Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni.

•

Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.

•

Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat.

•

Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben
és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

•

Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni.

•

Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.

•

Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával,
lássa a paraméterek szerepét, hatását.

•

Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét.

•

Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.

•

Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között.

•

Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét.

4. Infokommunikáció
A tanuló:
•

Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni.

•

Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni.

•

Lásson példát internetes keresésre.

5. Az információs társadalom
A tanuló:
•

Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.

6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
•

Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat.

•

Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.

•

Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.

•

Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel.

•

Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.

•

Ismerje a könyvek formai jellemzőit.

•

Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani.

•

Ismerje a betűrendes katalógus felépítését.

•

Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat.

•

Tudjon katalógus-cédulákat használni.

•

Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint.

•

Tudjon tájékozódni a „kézi könyvtár”-ban.

•

Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.

•

Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél.

Fejlesztő szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai
rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak
már legyenek sokirányú tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes
használatáról, az információszerzés és a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen
képes információtudatos viselkedésre.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a
tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát.
Tudja a hardver és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz
kapcsolódó számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY).
Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki
magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a mindennapi karbantartás
feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép
fejlődésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a
képességfejlesztésnek. Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető
utasításokat olyan programozási nyelven, amely alkalmas az algoritmusok
kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat modellezni, legyenek tapasztalatai a
természeti, társadalmi események számítógépes modellezésében.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló
az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell.
Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.

Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és
módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel
találkozzanak a gyerekek.
Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony
technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra.
Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a
csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat,
„élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
•

Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.

•

Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. Tudja a számítógépet és perifériáit önállóan használni.

•

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a
számára szükséges fájlt megtalálni.

•

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.

•

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.

•

Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel. Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.

•

Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.

•

Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait.

•

Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. Szerezzen jártasságot fertőzött
állomány vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.

•

Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.

•

Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni.

2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
•

Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket.

•

Tudjon bekezdést és oldalt formázni.

•

Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti
összefüggések felismerésére.

•

Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. Tudjon különféle adatbázisban keresni.

•

Ismerje a bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit. Tudjon néhány
kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban.

•

Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.

•

Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának etikai, jogi normáival

•

Tudja a vágólapot több módon is használni.

•

Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni
előre tervezés után.

•

Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.

•

Tudatosan tervezze meg készülő dokumentumait.

•

Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat

3. Infotechnológia
A tanuló:
•

Tudja algoritmusleíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai
problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.

•

Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmusszerkezeteket.

•

Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási nyelven kódolni.

•

Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján.

•

Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat.

•

Szerezzen tapasztalatot problémák informatikai módszerekkel történő megoldásában.

•

Szerezzen tapasztalatot mindennapi események modellezésére.

4. Infokommunikáció
A tanuló:
•

Tudjon önállóan hasznos webhelyeket felkeresni

•

Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.

•

Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.

•

Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.

•

Rendelkezzen saját e-mail-címmel.

•

Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.

•

Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni.

•

Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségét.

5. Az információs társadalom
A tanuló:
•

Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét.

•

Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar
tudósok hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.

•

Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának előnyeit, hátrányait.

•

Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították
az emberiség tudásanyagának fennmaradását.

•

Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani.

•

Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját dokumentumaiban felhasználni.

•

Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.

6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
•

Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.

•

Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat.

AZ IKT PROGRAMCSOMAGOK AZ INFORMATIKA
TANTÁRGYBAN
(HEFOP 3.1.3)
Az Informatika műveltségi terület NAT 2003-ban lefektetett alapelvei, céljai
Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és
felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben
hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz,
képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell
sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és
-átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért
különösen fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek
folyamatos megújítására. Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív
hálózati technológia. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia
közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is
rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére.
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált.
Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számon kérő
pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, a megtalált
információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel
kell készítenie az problémamegoldó gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb
szintjére.
Változik az iskola mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése
érdekében a könyvtárhoz hasonlóan a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az
eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület,
tantárgy számára is biztosítani kell a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos
tanórákon túlmutató informatikával támogatott projektmunkáknak is.
Az informatikai fejlesztések céljai
•

korszerű alkalmazói készség kialakítása (a számítógépek, az informatikai
kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése);

•

az algoritmikus gondolkodás fejlesztése (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető
fontosságú);

•

önálló munkára nevelés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal
reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel
való különleges foglalkozásra);

•

együttműködésre nevelés, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok
megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást); termékelőállítási folyamat kialakítására, alkotó

munkára nevelés (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a “termékségnek” minden egyes következményével
együtt) – egyébként ritka az iskola tantárgyaiban az alkotó munka;
•

kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra nevelés (az informatika a kommunikáció és a média eszközeivel összefonódva minőségi változást okoz az emberek-embercsoportok közötti kommunikációban, megszünteti a fizikai távolságokat és lehetővé teszi távoli személyek közvetlen kapcsolatát; az információs társadalomban a sikeresség egyik feltétele ezen eszközök alkotó használata);

•

az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika
rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);

•

valamilyen közismereti tárgyhoz kapcsolódó témakörben a tanulók önállóan
készítsenek el számítógépes anyagokat (program, dolgozat, előadás, bemutatás, stb.).

A fejlesztések tartalmai: az SDT-re épülő IKT oktatási programcsomagok
Napjaink kiemelt fejlesztési feladatai közül a korábbinál is hangsúlyosabbá vált
a megfelelő színvonalú információs és kommunikációs kultúra kialakítása. Ezen belül is
fő hangsúlyt kapott a megismerési képességek, valamint az információkezelési
technikák kialakítása és fejlesztése. Ezek a fejlesztési feladatok azonban új módszertani
eszközöket, megoldásokat igényelnek a szaktanároktól. Ennek egyik didaktikai eszköze
a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) a műveltségi területeket számos iskolai
évfolyamon lefedő elektronikus tananyagok adatbázisa és egyben tartalomkezelő
rendszere.
Az SDT-t használók a központilag létrehozott és szakmailag ellenőrzött
törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk ellenőrzött új elemekből saját
tananyagok készítésére kapnak lehetőséget.
Az IKT oktatási programcsomagok, módszertani-tartalmi feldolgozási útmutatói
lesznek egy-egy digitális szakórának, tanórán kívüli foglalkozásnak. Így a tantárgyi
informatikai programcsomagok alapjául a Sulinet Digitális Tudás Bázisában (SDT-ben)
fellelhető műveltségi területek tantárgyi ismeret- és tudáselemei szolgáltak (szöveg-,
kép-, animáció, szimuláció stb. formájában), de lehetőség volt más adatbázisok
rendszereiben megtalálható elektronikus tantárgyi tudástartalmak, információk
hasznosítására, didaktikai feldolgoztatására is.
Az IKT oktatási programcsomagok olyan személyiség és értelmi
képességfejlesztő programok , amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók mindegyike
eljusson a tantárgyi érettségi követelményben lefektetett kritériumok meghatározott
szintjére, a megfelelő informatikai kompetenciák elsajátításán keresztül. Ennek
értelmében az info-kommunikációs technológiákat (IKT) tartalmazó oktatási program
részeként olyan programcsomagok készültek, amelyek az életkorhoz kötött tantárgyi
ismeret- és képességelemekkel gyakoroltatják és fejlesztik az IKT kompetenciákat.
Használatával olyan tanítási-tanulási programok kivitelezésére van mód, amivel
a tanulás a diákok egyidejű vizuális és tevékeny részvételével megy végbe.

A digitális tevékenységeink, nemcsak a számítógép használatával oldhatók meg,
hanem az interaktív tábla adottságaihoz is illeszthetők. A tanulók nagy látványos
képeken dolgozva saját kezükkel mozgathatnak szövegeket, szavakat, számokat, ill.
bármilyen elektronikus objektumot. Az információk könnyen elérhetővé válnak a
számítógép billentyűzet vagy egér használata nélkül is, mindössze egyetlen ujj- vagy
kézmozdulat hatására.
Összességében az IKT oktatási programok fejlesztése során olyan tantárgyi
képességfejlesztő
programcsomagok
születtek,
amelyek
tartalmukban
a
műveltségterületi, műveltségterületek közötti integrált és a kereszttantervi fejlesztési
lehetőségek feltárói, kompetencia alapú lefedői is egyben. Differenciált változataikkal
élményszerű lehetőséget biztosítanak mind a felzárkóztatáshoz, mind pedig a
tehetséggondozáshoz.
Az SDT-re épülő IKT oktatási programcsomagok jellemzői
A programcsomagok egy adott céllal létrejövő tanulási-tanítási folyamat
megvalósítását szolgáló teljes eszközrendszerek. A különféle taneszközök mellett
magukban foglalják a tanulási-tanítási folyamat megtervezését, megszervezését és
értékelését segítő eszközöket is. A programcsomagok az adott műveltségterület oktatási
programjának részei.
Valamennyi tantárgyi IKT-programcsomag moduláris felépítésű. Elemeik a
Sulinet Digitális Tudásbázis digitális elemeiből tevődnek össze, meghatározott
pedagógiai-oktatási cél és feladat szerint. A digitális egységek tevékenységtervekben
öltenek testet, amelyek, - szintén modulárisan - egy-egy SDT-foglalkozáshoz
illeszthetők. (Ez utóbbi kapcsolatrendszerről tájékoztatnak a tantárgyi tanmenetfüzetek). A modulok (elemi egységek) úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és
gyakorlatsoraik kisebb vagy nagyobb terjedelmű elemekként beépíthetők a
hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is, azok digitális megjelenítői.
A programok elemi egységekből, modulokból felépülő jellege lehetővé teszi
továbbá az egységek többféle csoportosítását, a sorrend és a tananyagmennyiség
hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez, valamint nagyobb
egységeket átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztését a tanításitanulási
folyamatba. Ezáltal az egy témához tartozó összefüggések hatékonyabb feltárását
eredményezik. Ennek érdekében a programcsomagok több felhasználási lehetőséget,
többféle bejárási utat kínálnak, amelyek között az epochális feldolgozás lehetőségét
biztosító átfogó szakaszok is szerepelnek a hagyományos, kötött heti óraszámmal
dolgozó eljárások mellett.
Tevékenységi formák 5-6. osztály (11-12 éves kor)
A tanulók – jelentős részben otthoni környezetük hatására – ismernek alapvető
informatikai
eszközöket
(TV,
rádió,
telefon),
megkülönböztetik
az
információhordozókat és azok lejátszóit (például a diasorozat és a kivetítésükre szolgáló
eszköz). Ezek közül néhány kezelését elsajátítják.
A számítógép felépítését, működését itt még csak „meseszerűen” kell ismerni.
Ez az a korosztály, ahol már mindenképpen jelenjen meg a számítógép azokban a
tantárgyakban, amelyek ezt igénylik! A tanulók tudják a számítógépet bekapcsolni, a
kiválasztott programokat használni és a használatot befejezni! A felhasználói felület

használatában itt lényeges újdonságra nincs szükség, csupán a használt eszközök
bonyolultsága növekedhet.
A 10-12 évesek korosztályánál elvi újdonságnak mondható a számítógép tanórán
való gyakori szerepeltetése, elsősorban demonstrációs céllal. Az alkalmazási
lehetőségek köre bővül, részben a tantárgyak számának növekedése miatt, részben
amiatt, hogy a tanulók „komolyodásával” az iskolai élet egyre több területén válnak
bevonhatókká. Az iskolai, illetve az otthoni élethez kapcsolódó, a korosztály
érdeklődési körének megfelelő dokumentumok előállítása, nyomtatása, tárolása, javítása
az egyik leggyakrabban előforduló feladattípus.
Ezek elsősorban rajzok, ábrák, kisebb mennyiségű szöveggel kiegészítve.
Ilyenek például a farsangi, születésnapi meghívók, az üdvözlőkártyák, az iskola-, illetve
osztályembléma, plakátok sokféle fajtája, játékpénz, játékkártya, ... Önálló (terv)rajzok
készülhetnek az osztályteremről, az iskolaudvarról, lakásokról, stb. Alapelvként
rögzíthetjük, hogy az előző korosztályhoz képest különbség: kicsit több szöveg az
elkészült dokumentumokban.
A következő korosztály szövegszerkesztő feladatait vezethetik be a kézi
szövegfeldolgozási módszerek: szöveg összeállítása előzetesen elkészült részekből,
részek összevágása, felcserélése, vázlatkészítés.
Ezekben a feladatokban a tanulók főszerepeltetése célszerű, de megint igaz az,
hogy a szaktanár (magyar-, rajztanár) részvétele nélkülözhetetlen úgy az esztétikai, mint
a formai fogalmak megismertetése terén. Tehát elsősorban az „elmélet” hozzáadása az
oktató feladata.
Ebben a korosztályban jelenhet meg – elsősorban természetismereti jellegű
órákon a szimulációs programokkal történő „kísérletezés”, demonstráció.
Itt a számítógép, mint demonstrációs eszköz vethető be a tanórán, de úgy, hogy
ezzel a programmal a diákok is aktívan kísérletezhessenek. Fontos tehát, hogy a
programok a demonstráción túl lehetővé tegyék a vizsgált jelenséget befolyásoló
paraméterek beállítását! E programok felhasználásában tehát minden szakterületről és
annak tanárairól van szó.
Az alkalmazási ismeretek célkitűzésének legjobban megfelelők a képszerkesztő,
ábraszerkesztő programok. Ezek lehetnek kész rendszerek (rasztergrafikus alapelvűek),
illetve programozási nyelvszerűek (mint pl. a Logo programozási nyelv). A feladatok
megoldásához szükség van ezen programok olyan funkcióinak ismeretére, amelyek
lehetőséget adnak grafikus és karakteres elemek elhelyezésére a képen, a kép egyszerű
átalakításaira (pl. egy részletének befestése, mozgatása), lemezen megőrzésére, illetve
kinyomtatására.
Hasonló szerepet tölthetnek be a zeneszerkesztők, amelyek funkciói közül
elsajátíthatók a hangok magasságának, hosszának megadásán kívül az elkészített
„zenemű” lejátszásával, kottázásával, megőrzésével kapcsolatos tevékenységek.
Mozgófilmek előállítására és a két terület összekapcsolására is alkalmasak az
ennek a korosztálynak készült animációszerkesztők, multimédiaszerkesztők.
Itt kezdődhet a komolyabb Internetes barangolás, szabad felfedezés, e korosztály
számára lényegesen több hasznos honlap található.

A csoportok közötti kommunikációnak kellene itt elkezdődni. Ez speciális
levelezést és csevegést jelent, amely nagyobb csoportok, osztályok közötti
kapcsolattartást, együttműködést jelent.
Tudjanak a tanulók algoritmusokat szabatosan megfogalmazni, egyszerű, a
mindennapi életben előforduló algoritmusokat megtervezni (reggeli napirend,
teakészítés receptje, úton áthaladás, ...).
Fontos, hogy olyan algoritmusokat alkossanak, amelyeket akár saját maguk is
eljátszhatnak, de számítógéppel is végrehajthatóak legyenek! Erre legalkalmasabb
terület a mozgás és rajzolás.
Fogalmazzák meg, hogy mit nevezünk algoritmusnak (lépésekre bontható; a
lépések maguk is algoritmusok; végrehajtható, rögzített végrehajtási sorrenddel; a
lépések során valamivel valami történik)! Absztrakciós képességük alapján: tudják
szétválasztani az adatokat és a rajtuk „operáló” algoritmusokat.
Ismerjék fel, hogy az algoritmusok felépítésében háromféle elemet használunk:
•

az elemi lépések mindegyikét végre kell hajtani (az adott sorrendben),

•

az elemi lépések közül választani kell egyet, s azt végrehajtani,

•

az elemi lépést többször, ismétlődően kell végrehajtani.

Mivel az algoritmus egyes lépései maguk is lehetnek újabb algoritmusok, s ezek
elnevezhetők, kialakulhat az eljárásfogalom.
A kézi adatnyilvántartás eszközeivel és módszereivel már e korosztályban is
érdemes foglalkozni, hiszen a különböző tantárgyakban megjelennek a táblázatok,
diagramok, s a tanuló egyik első adatnyilvántartó eszköze az ellenőrző és a
bizonyítvány. Találkozik versenyek táblázataival, felmerül a táblázat sorainak pontszám
szerinti sorba rendezése, ...
Adatok rendezettségének és rendezetlenségének szemléletes fogalma.
Ugyanazon adathalmaz rendezése többféle szempont szerint. Kézi rendezések,
rendezettség (pl.ábécérend kialakítása beillesztéssel).
A számítógéppel kapcsolatban legyenek tisztában azzal, hogy programokat és
adatokat megőrizhetünk adathordozón (a későbbi korosztályok file fogalmának
bevezetése).
Az algoritmusok leírása ekkor már kicsit formálisabb lehet, különösen akkor, ha
a számítógépet olyan programozási környezetben használják, mint például a Logo
programozási nyelv. Ezzel ugyanis a korosztálynak megfelelő feladatok (rajzolás, játék
a betűkkel, szavakkal) kevés nyelvi elem tanulásával könnyen megoldhatók,
algoritmusaik helyességéről maguk győződhetnek meg, a hibás algoritmusok is
látványosak, tanulságosak, s ezért érdekesek. A Logo programozási nyelv magyar
változata egyben algoritmusleíró eszközként is szolgálhat.
Az algoritmusokat ebben a korban már egyértelműen számítógépen kell
megvalósítani, melynek eszköze a Logo programozási nyelv lehet.

INFORMATIKA – 4. ÉVFOLYAM
Cél
Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt, bemutatni a tárgy sokszínűségét,
gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban a játékban és a munkában.
Egyszerű titkosírásos példákon meg kell mutatni a jelek, kódok, jelrendszerek alapvető
szerepét az informatikában.
Bevezetni a tanulókat a billentyűzet és az egér kezelésének alapjaiba.
Megismertetni a tanulókat egyszerű példákon keresztül azzal, hogy a rajz és a szöveg
szerkesztése számítógéppel is lehetséges.
A tanulók algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Cél a térbeli tájékozódási képességet
is fejlesztő gondolkodás fejlesztése.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra.
Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár forrásközpontként történő használatával.
Témakörök
Témakörök

Ajánlott
óraszámok

Informatikai alapok

2

A számítógép kezelése és az operációs rendszer használata

6

Rajzolás és szövegszerkesztés

6

Tanév végi összefoglalás

4,5

Összesen

18,5

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.

•

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.

•

Legyen képes háttértárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre.

•

Legyen képes egyszerű hétköznapi, algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.

•

Képes legyen egyszerű ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. Tudjon szöveget karakter szinten formázni, és egyszerű dokumentumot készíteni.

•

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen

képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.

INFORMATIKA – 5. ÉVFOLYAM
Cél
Titkosírásos példákon meg kell mutatni a jelek, kódok, jelrendszerek alapvető szerepét
az informatikában.
A tanulók algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Cél a térbeli tájékozódási képességet
is fejlesztő gondolkodás fejlesztése.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra.
Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár forrásközpontként történő használatával.
Témakörök
Témakörök

Ajánlott
óraszámok

Informatikai alapok.

6

A számítógép kezelése és az operációs rendszer használata.

10

Algoritmusok és adatok

9

Rajzolás és szövegszerkesztés.

9

Könyvtárhasználat

3

Összesen
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A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.

•

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.

•

Legyen képes háttértárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre.

•

Legyen képes egyszerű hétköznapi, algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.

•

Képes legyen egyszerű ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. Tudjon szöveget karakter szinten formázni, és egyszerű dokumentumot készíteni.

•

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen
képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.

Témakörök részletes bemutatása
Az informatika alapjai
Óraszám: 6 óra
Tartalom
•

Miről tanulunk?

•

Mi az információ? Az ember és az információ, a telefon.

•

A jelek világa. A jelek fajtái.

•

Titkosírások, kódolás.

•

Bináris jelek és az adatmennyiség.

Követelmény
•

A tanuló tudja helyesen használni az információ köznapi fogalmát.

•

Legyen áttekintése a jelek sokféleségéről.

•

Képes legyen ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírni, kifejezni.

•

Ismerjen egyszerű titkosírásokat és a kódolás fogalmát.

Tevékenységformák
Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Ugyanannak az ismeretnek különféle jelekkel való leírása. Egyszerű titkosírások alkalmazása, kódolási gyakorlatok.Tanulói gyűjtőmunka és kiselőadás. Vázlat készítése tanári segítséggel.
Értékelés
A szóbeli kommunikáció alapján értékeljük a fogalmak használatát. A titkosírásoknál,
kódoknál elsősorban a gyűjtő munkát és az órai aktivitást értékeljük.
A számítógép kezelése és az operációs rendszer használata
Óraszám: 10 óra
Tartalom
•

A számológép használata.

•

A személyi számítógép.

•

A monitor, a billentyűzet és az egér.

•

Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron.

Állomány keresése.
•

Hálózati belépés és kilépés módja. Programok futtatása.

Követelmény
•

Ismerje a balesetmentes munka szabályait.

•

Képes legyen a billentyűzetet és az egeret használni.

•

A tanuló képes legyen eligazodni egyszerű könyvtárrendszerben. Képes legyen fájlt megkeresni.

•

Tudjon belépni az iskolai hálózatba. Képes legyen oktatóprogramot elindítani, futtatni.

Tevékenységformák
A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A
monitor és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése. Háttértár és könyvtárak (mappák) váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerű oktatóprogramok használata. A számológép helyes használata.
Értékelés
Ellenőrizzük a billentyűzet ismeretét, a billentyűk alapvető funkcióit. Szóban értékeljük
a tanuló órai munkáját és a tájékozódó képességét a használt szoftverekben.
Algoritmusok és adatok
Óraszám: 9 óra
Tartalom
•

Mi az algoritmus? A telefonálás algoritmusa.

•

Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.

•

Egyszerű alakzatok rajzolása, Logo algoritmusok.

•

Algoritmusok kódolása programozási nyelven és végrehajtása számítógépen.

Követelmény
•

A tanuló konkrét példákat tudjon mondani algoritmusokra. Tudjon telefonálni.

•

Ismerje az algoritmus fogalmát.

•

Képes legyen egyszerű alakzatokat rajzoló Logo algoritmusokat megfogalmazni és kódolni.

•

Képes legyen gyűjtött adatokat csoportosítani, rendezni.

Tevékenységformák
Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Logo algoritmusok. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása.
Tantárgyi gyűjtőmunka az életkornak megfelelő folyóiratokból, könyvekből, a gyűjtött
adatok célszerű elrendezése, csoportosítása és felhasználása segítséggel.
Értékelés
Az órai munkát, az elkészült algoritmust ill. programot vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók.
Rajzolás és szövegszerkesztés
Óraszám: 9 óra
Tartalom
•

A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek.

•

Rajzok, ábrák készítése.

•

A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása.

•

Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott,
félkövér betűstílus.

•

Egyszerű mindennapi dokumentumok.

•

Mentés és nyomtatás.

Követelmény
•

A tanuló legyen képes egyszerű ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

•

Legyen képes rövid, néhány soros szövegeket begépelni, és karakter szinten
formázni.

•

Képes legyen képi vagy szöveges dokumentumot megnyitni, menteni,
nyomtatni segítséggel.

Tevékenységformák
Bemutatás után közvetlenül tanulói gyakorlatok. Minta alapján dokumentumok, „művek” készítése. Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, betűméret, félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus beállítása.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, plakát, vers,
levél készítése. Mentés, megnyitás és nyomtatás segítséggel.
Értékelés
A számítógépen elkészült munkákat értékeljük. A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak.
Könyvtárhasználat
Óraszám: 3 óra
Tartalom
•

Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend.

•

Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott
ismerethordozók. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata.

Követelmény
•

A tanuló tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.
Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.

Tevékenységformák
Megadott művek keresése és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár szabadpolcos állományában. Különböző típusú és témájú dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása. A katalóguscédula értelmezése. Tájékozódás a dokumentumokról
szerző, cím (és egyéb szempontok) szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével
Értékelés
Kérjük számon az alapfogalmak ismeretét. Ellenőrizzük, hogy képes-e eligazodni a
könyvtár szabadpolcos állományában.

INFORMATIKA – 6. ÉVFOLYAM
Cél
Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt, bemutatni a tárgy sokszínűségét,
gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a munkában.
A tanulók készség szinten használják a billentyűzetet és az egeret.
Egyszerű példák segítségével fejleszteni a tanulók szöveg, kép és hang kezelési ismereteit.
Cél a tanulók gondolkodásának – és térbeli tájékozódási képességet is fejlesztő algoritmikus gondolkodásának - fejlesztése.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra.
Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása.
A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár forrásközpontként történő használatával.
Témakörök
Témakörök

Ajánlott óraszámok

Informatikai alapok.

6

A számítógép kezelése és az operációs rendszer használata.

5

Algoritmusok és adatok, a Logo nyelv

10

Rajzolás, szöveg, kép és zene

8

Könyvtárhasználat

3

Szabadon felhasználható

5

Összesen
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A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló gyakorlottan kezelje a billentyűzetet és az egeret.

•

Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre,
kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken.

•

Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő (Logo) algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.

•

Képes legyen összetett ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

•

Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.

•

Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.

Témakörök részletes bemutatása
Az informatika alapjai
Óraszám: 6 óra
Tartalom
•

Miről tanulunk? Hogyan tanuljunk? Az oktatóprogram és a digitális könyv.

•

A számítástechnika kezdetei.

•

Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv.

•

Logikai műveletek és kapuk.

Követelmény
•

A tanuló tudja, hogyan kell helyesen, hatékonyan tanulni. Tudjon használni
oktatóprogramokat.

•

Nagy vonalakban ismerje a számítástechnika történetét.

•

Értse a NEM, ÉS, VAGY logikai műveletek jelentését.

Tevékenységformák
Tanulási gyakorlatok. Vázlat készítése tanári segítséggel. Tanulói gyűjtőmunka és kiselőadás a számítástechnika történetéből és a legkorszerűbb informatikai eszközökrőlÖsszetett állítások igazságának elemzése. Logikai áramkörök vagy kapuk összeállítása és kipróbálása. Digitális könyvek, oktatási anyagok használata.
Értékelés
A szóbeli kommunikáció alapján értékeljük a fogalmak használatát, a tanulói kiselőadásokat! A gyűjtő munkát és az órai aktivitást értékeljük. A logikai műveleteknek a megértését kérjük számon, összetett feladatok megoldását ne követeljük.
A számítógép kezelése és az operációs rendszer használata
Óraszám: 5 óra
Tartalom
•

A háttértárak szerepe.

•

Háttértár váltása, könyvtár (mappa) kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron.

•

Állományok és mappák kezelése: másolás áthelyezés, átnevezés, törlés.

•

Hálózati belépés és kilépés módja. Programok futtatása.

Követelmény
•

A tanuló ismerje a háttértárak (lemezek) szerepét, használatuk módját.

•

A tanuló képes legyen eligazodni egyszerű könyvtárrendszerben. Képes legyen fájlt megkeresni és másolni, áthelyezni, törölni.

•

Tudjon belépni az iskolai hálózatba. Képes legyen oktatóprogramot elindítani, futtatni.

Tevékenységformák
A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A
monitor és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése.
Háttértár és könyvtárak (mappák) váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása mozgatása más
könyvtárba és másik adathordozóra. Állomány törlése. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerű oktatóprogramok használata.
Értékelés
Értékeljük a tanuló órai munkáját és a tájékozódó képességét a használt szoftverekben.
A gyakorlatban kérjük számon, hogy képes az alapvető állományműveleteket elvégezni.
Algoritmusok és adatok, a Logo nyelv
Óraszám: 10 óra
Tartalom
•

Algoritmusok megfogalmazása, értelmezése.

•

Egyszerű geometriai alakzatok Logo algoritmusai.

•

Ismétlések, eljárások alkalmazása.

•

Algoritmusok kódolása valamely programozási nyelven és végrehajtása számítógépen.

Követelmény
•

A tanuló konkrét példákat tudjon mondani algoritmusokra.

•

Ismerje az algoritmus fogalmát.

•

Képes legyen egyszerű alakzatokat rajzoló Logo algoritmusokat megfogal-

mazni és kódolni.
•

Képes legyen ciklust, eljárást használni.

•

Képes legyen gyűjtött adatokat csoportosítani, rendezni.

Tevékenységformák
Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Logo algoritmusok. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása.
Tantárgyi gyűjtőmunka az életkornak megfelelő folyóiratokból, könyvekből, a gyűjtött
adatok célszerű elrendezése, csoportosítása és felhasználása segítséggel.
Értékelés
Az órai munkát, az elkészült algoritmust ill. programot vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók.
Rajz, szöveg, kép és zene
Óraszám: 8 óra
Tartalom
•

A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek.

•

Szabadkézi rajzolás (egérrel).

•

Síkidomok rajzolása. Mozgatás, másolás, beillesztés.

•

Tükrözés, átméretezés, finomítás.

•

Rajzok, ábrák készítése, mentése, megnyitása, nyomtatása.

•

A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Karakterek formázása:
a betűtípus, a betűméret beállítása.

•

A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép.

Követelmény
•

A tanuló legyen képes egyszerű ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

•

Legyen képes a vágólapot használni, rajzok készítéséhez.

•

Legyen képes rövid, néhány soros szövegeket begépelni, és karakter szinten
formázni.

•

Képes legyen segítséggel képet megnyitni, menteni, nyomtatni.

•

Tudjon képet megtekinteni, zenét, beszédet hallgatni.

Tevékenységformák
Bemutatás után közvetlenül tanulói gyakorlatok. Minta alapján rajzok, „művek” készítése. Az ábraszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása betűtípus, betűméret, (félkövér, dőlt és aláhúzott), betűstílus beállítása.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, plakát, képeslap, készítése. Mentés, megnyitás és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel.
Értékelés
A számítógépen elkészült munkákat értékeljük. A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak.
Könyvtárhasználat
Óraszám: 3 óra
Tartalom
•

Raktári
rend:
Ismeretközlő irodalom: szakrend.

•

Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott
ismerethordozók. Betűrendes leíró katalógus szerkezete, használata.

szépirodalom,

betűrend.

Követelmény
•

Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.

Tevékenységformák
Különböző típusú és témájú dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása. A katalóguscédula értelmezése. Tájékozódás a dokumentumokról szerző,
cím (és egyéb szempontok) szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével
Értékelés
Kérjük számon az alapfogalmak ismeretét. Ellenőrizzük, hogy képes-e eligazodni a
könyvtár szabadpolcos állományában, tud-e dokumentumokat keresni a betűrendes leíró
katalógusban.
Szabadon felhasználható
Óraszám: 5 óra

INFORMATIKA – 7. ÉVFOLYAM
Cél
A tanulókban kialakítani a számítógépek, a hálózat, a szoftverek és más informatikai
eszközök használatának képességeit.
A megszerzett informatikai ismereteik rendszeres alkalmazása, az iskolai élet eseményeihez, vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására (dolgozat, előadás,
bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...).
Az algoritmikus és logikus gondolkodás fejlesztése, amely nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, a számítógép lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges foglalkozásra.
Alkotó munkára nevelés, akár programot írunk a számítógéppel, akár rajzot vagy szöveges dokumentumot készítünk, a végeredmény egy új “mű” lesz.
A korszerű információs technológiák (adatok szerzése, tárolása, megjelenítése, feldolgozása és kommunikáció) társadalomban játszott szerepének felismertetése, szerepük a
munka és a szabadidő világában.
Az informatika néhány etikai és jogi szabályának megismertetése.
Témakörök
Témakörök

Ajánlott
óraszámok

Informatikai alapok

5

Hardvereszközök

5

Az operációs rendszer használata, hálózat

5

Dokumentumkészítés

5

Algoritmusok és adatok, programok

10

Könyvtárhasználat

3

Szabadon felhasználható

4

Összesen

37

A továbbhaladás feltételei
•

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.

•

Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.

•

Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.

•

A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).

•

Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni.

•

Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz.

•

Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia).

•

Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár.
Témakörök részletes bemutatása
Az informatika alapjai

Óraszám: 5 óra
Tartalom
•

Információ és adat.

•

A jelek csoportosítása.

•

Bináris kódok, az adatmennyiség.

•

Adatátvitel, kommunikáció, információs csatorna.

Követelmény
•

Tudja a jeleket csoportosítani.

•

Ismerje az információ, adat, adatmennyiség, kód és redundancia fogalmakat.

•

Ismerje a kommunikáció folyamatát (adó, vevő, kódoló, dekódoló,
csatorna).

Tevékenységformák
Különféle jelfajták gyűjtése, csoportosítása; az információ és adat megkülönböztetése;
bináris kódok használata; különféle kommunikációs rendszerek, formák használata. Tájékozódás a korosztálynak készült informatikai tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok körében.
Értékelés
Szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. A szóbeli kommunikáció
alapján értékeljük a fogalmak használatát! Értékeljük a tanulói kiselőadásokat! A
témából ellenőrző dolgozatot is írathatunk! A kódoknál elsősorban a gyűjtőmunkát és az
órai aktivitást értékeljük.
Hardvereszközök
Óraszám: 5 óra
Tartalom
•

A számítógép fő részei. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő

számítógépes munkakörnyezet.
•

Számítástechnikai eszközök kezelése: billentyűzet, egér, lemez, nyomtató.

Követelmény
•

A tanuló ismerje a számítógép részeit és perifériáit és tudja őket kezelni.

•

Ismerje az ergonómiailag megfelelő számítógépes munkakörnyezet jellemzőit.

•

Tudja, hogy a túlzott informatikai eszközhasználat (videó, számítógépes játékok, internet) veszélyekkel is járhat.

Tevékenységformák
A személyi számítógép fő részeinek és működése lényegének megértése; a billentyűzet
és az egér gyakorlott kezelése, a lemez és más perifériák használata.
Ergonómiai szempontok megismerése egy számítógépes munkakörnyezet kialakításában. A túlzott informatikai eszközhasználat (TV, videó, számítógép) veszélyeinek megbeszélése.
Tájékozódás a korosztálynak készült informatikai tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő
könyvek, folyóiratok körében.
Értékelés
Szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. A szóbeli kommunikáció
alapján értékeljük a fogalmak használatát! Értékeljük a tanulói kiselőadásokat! A
témából ellenőrző dolgozatot is írathatunk.
Operációs rendszer használata, hálózat (kiegészítő anyag)
Óraszám: 5 óra
Tartalom
•

Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése.

•

Könyvtárszerkezet kialakítása a háttértárolón.

•

Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése, keresése.

•

Multimédia, oktatóprogramok, oktatási anyagok

•

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és a munkaállomások
kapcsolata.

•

A hálózati szolgáltatások rövid története.

•

A hálózat használatának alapszabályai.

•

Hasznos webhelyek.

Követelmény
•

A tanuló ismerje az operációs rendszer fogalmát! Ismerje az operációs rendszerek legfontosabb funkcióit!

•

A tanuló váljon képessé egyszerű könyvtárszerkezet kialakítására!

•

Képes legyen a fontosabb állomány-műveletek elvégzésére.

•

A tanuló ismerje az iskolai hálózat használatának szabályait.

•

Képes legyen webhelyeket felkeresni.

Tevékenységformák
Floppylemez formázása, azon a kívánt könyvtárszerkezet kialakítása a formázás, létrehozás, törlés parancsok használatával.
Egymás után és szórtan elhelyezkedő állományok kijelölése, azok másolása, mozgatása,
átnevezése, törlése. Egy ismert nevű állomány megkeresése adott háttértáron.
Tantárgyi multimédia (hipermédia) oktatóprogramok kezelése.
Hasznos webhelyek önálló felkeresése (pl. : magyar honlap, MEK, vasúti információ,
önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak).
Értékelés
Ellenőrizhetjük a tevékenységek algoritmusainak ismeretét papíron, elméletben is, de
fontosabb, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban hogyan oldanak meg. Ezt kérjük
számon. Tartózkodjunk az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt körülmények között károkat okozhatnak! Egy-egy feladat (például átnevezés) megoldását elegendő a tanulónak egyféle módon elvégeznie.
Dokumentumkészítés
Óraszám: 5 óra
Tartalom

•

•

Mit tudunk a szövegszerkesztésről?.

•

Egyszerű dokumentumok gépelése, formázása.

•

Rövid hipertext dokumentumok készítése, mentése (pl. html formátumban).

•

Betekintés a webszerkesztésbe.

Követelmény
•

Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait.

•

Ismerje a hipertext fogalmát, tudjon néhány hivatkozást tartalmazó hipertext
szöveget készíteni.

Tevékenységformák
Rövid szövegek gépelése, (előkészített) szövegek karakter és bekezdés szintű formázása. Egyszerű hipertext készítése szövegszerkesztővel. Tájékozódás a weben.
Értékelés
Szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. A szóbeli kommunikáció
alapján értékeljük a fogalmak használatát.
Algoritmusok és adatok, programok (kiegészítő anyag)
Óraszám: 10 óra
Tartalom
•

Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven: algoritmus lépésenkénti leírás; folyamatábra vagy mondatszerű leírás.

•

Feltételes vezérlés és ciklusok alkalmazása.

•

Algoritmusok kódolása a számítógép számára „érthető” egyszerű programozási nyelven. Logikai, matematikai és grafikával kapcsolatos egyszerű feladatok.

•

Elemi és összetett adatok, egész és valós számok.

Követelmény
•

A tanuló legyen képes egyszerű algoritmusokat általános leíró eszközzel
megfogalmazni.

•

Legyen képes egyszerű elágazásokat és ciklusokat értelmezni, megfogalmazni, kódolni és számítógépen kipróbálni.

•

Képes legyen egyszerű logikai, matematikai feladatok megoldására.

•

Ismerjen elemi és összetett adatokat.

Tevékenységformák
Hétköznapi tevékenységek algoritmusainak lépésenkénti vagy folyamatábrás leírása. A
mondatszerű leírás elemeinek gyakorlása. Szekvenciális és feltételes vezérlés, számlálós
és feltételes ciklusos programok értelmezése, megfogalmazása, kódolása, kipróbálása.
Egyszerű grafikával és szövegkezeléssel kapcsolatos programok írása. Egyszerű logikai
és matematikai (lehetőleg játékos) feladatok megoldása. Különböző szám-típusú adatok
használata.

Értékelés
Elsősorban a feladatmegoldás folyamatát, és ne csak a kész produktumokat értékeljük.
A kódolási ismeretek esetében, a gépen megvalósított program értékelése kívánatos.
Könyvtárhasználat
Óraszám: 3 óra
Tartalom

•

•

Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik.

•

Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár.

Követelmény
•

A tanuló képes legyen a kézikönyvtár könyvtípusait használni tantárgyi feladatok megoldása során.

•

Ismerjen különböző könyvtártípusokat.

Tevékenységformák
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése.
A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában.
Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással illetve közvetett forrásokból.
Értékelés
A könyvtárhasználat tantárgyközi jellegéből fakadóan fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka közös megbeszélése.
Szabadon felhasználható
Óraszám: 4 óra

INFORMATIKA – 8. ÉVFOLYAM
Cél
Korszerű alkalmazói készség fejlesztése, a számítógépeket, hálózatot, alapvető alkalmazásokat használni tudó tanulók képzése.
Az algoritmikus, logikus gondolkodás továbbfejlesztése.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, az interaktív programok lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.
Együttműködésre nevelés, csoportmunka, egyes feladatok megoldása megköveteli a
csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást.
Alkotó munkára nevelés, új "termék" létrehozása, akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy táblázatot, a végeredmény egy új "termék" lesz.
Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése, az információs társadalom kihívásai és lehetőségei.
Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása, az iskolai élet eseményeihez, vagy a
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására. (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...).
Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése. Tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait.
Témakörök
Témakörök

Ajánlott óraszámok

Informatikai alapok.

2

Segédprogramok

2

Szövegszerkesztés, dokumentumkészítés

2

Táblázatkezelés, adatkezelés

4

Hálózati ismeretek, kommunikáció

2

Az információs társadalom

4

Könyvtárhasználat

2,5

Összesen

18,5

A továbblépés feltételei
•

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét
a mai társadalomban.

•

Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni.

•

Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni.

•

Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.

•

Tudja, hogy a tárgyszó ill. szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki.

•

Tudjon a szakjelzet alapján, a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni.

•

Legyen képes – segítséggel – egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával.

Témakörök részletes bemutatása
Az informatika alapjai
Óraszám: 2 óra
Tartalom
•

A számítógépek története, Neumann-elv.

•

Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében.

•

A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban.

Követelmény
•

A tanuló ismerje meg a számítástechnikai eszközök rövid történetét, (beleértve az elmúlt évtizedek eseményeit is).

•

Tudjon néhány magyar tudósról,akik jelentős szerepet játszottak az informatika fejlődésében.

•

Tudjon ismertetni több példát a számítógépek és mikroprocesszorok alkalmazási területeiből.

Tevékenységformák
A számítástechnika történetére vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése. Kiselőadások
tartása a témából, az év során több alkalommal. Tájékozódás a mai hardvereszközök világában; adatok gyűjtése a számítógép és a robotok alkalmazási területeiről, tanári irányítással, az informatika tárgyú ismeretterjesztő könyveket, folyóiratokat, CD-ket vagy
az internetet forrásként használva.
Értékelés
Az előző évfolyam ismereteinek felelevenítése, rendszerezése után diagnosztizáló felmérés javasolt. Értékeljük az önálló gyűjtőmunkát, kiselőadást.
Segédprogramok
Óraszám: 2 óra
Tartalom
•

Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési mód vázlatos bemutatása.

•

Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása.

•

Kiválasztott könyvtár tartalmának tömörítése.

•

Vírus fogalma, hatása.

•

Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírus irtása segítséggel. Vírusterjedés megakadályozása.

Követelmény
•

Legyen képes állományok tömörítésére és kicsomagolására.

•

Ismerje a vírus fogalmát és az ellenük való védekezés módját. Tudja, hogy
az informatikai eszközhasználat során is fontos az etikus magatartás.

Tevékenységformák
Tömörített állományok létrehozása, tömörített állományok megtekintése és kibontása.
Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata.
Vírusok fajtái, védekezés terjedésük ellen, vírusirtó futtatása, vírusirtás segítséggel.
Értékelés
Azt ellenőrizzük és értékeljük, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban hogyan
oldanak meg: tömörítés, kicsomagolás, víruskeresés. Ezt kérjük számon. Tartózkodjunk
az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt körülmények között károkat
okozhatnak!
Szövegszerkesztés, dokumentumkészítés
Óraszám: 2 óra
Tartalom
•

Dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. A szövegegységek.

•

A karakter-, bekezdés- és oldalformázás.

•

Műveletek vágólappal.

•

Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.

•

Képek bevitele.

•

Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás.

•

Táblázat készítése.

•

Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.

•

Levél, esszé, újságoldal, kérdőív, készítése, mentése, nyomtatása. Egyszerű
hipertext dokumentum készítése.

•

Felhasználói etika. Szerzői jog.

•

Tantárgyi anyag készítése.

•

Google alkalmazások: Google Docs.

Követelmény
•

Képes legyen a karakter, a bekezdés és az oldal néhány formai beállítására.

•

Tudja a vágólapot használni (kivágás, másolás, beillesztés).

•

Képes legyen rajzot, ábrát dokumentumba helyezni.

•

Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni, menteni és nyomtatni.

•

A tanuló képes legyen szöveges dokumentumban tabulátorokat (is) használni.

•

Egyszerű táblázatot készíteni.

•

Tudjon szöveget beszúrni, képet, szimbólumot (objektumot) a szövegben elhelyezni.

•

Képes legyen az iskolai életben használatos egyszerű dokumentumokat készíteni.

•

Legyen tisztában az etikus adatkezelés és szoftverhasználat fontosságával.

Tevékenységforma
Az alapvető szövegegységek kezelése, ismerete.
Többféle formázást tartalmazó dokumentumok készítése.
A vágólap használata (kivágás, másolás, beillesztés, mozgatás, törlés).
A dokumentum mentése és nyomtatása.
Dokumentumkészítés szokásos menet szerint.
Képi adatok gyűjtése, képek bevitele ( a dokumentumba, ill. a képszerkesztőbe), jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése. Rajzok készítése.
Az iskolai életben használatos dokumentumok készítése.
Szöveges dokumentumokban tabulátorok használata.
Az iskolai és a családi élettel kapcsolatos táblázatok készítése.

Dokumentumok formai és tartalmi javítása, a helyesírás ellenőrzése.
Szöveget és képet is tartalmazó dokumentumok készítése.
Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
A szoftverek etikus használata.
Valamely komplex probléma, feladat (például: osztálykirándulás tervének, dokumentumainak elkészítése) megoldása informatikai (szoftver, hardver) eszközök használatával
csoportmunkában, tanári irányítással.
Értékelés
Az értékelés történhet például egy nyers formázatlan szöveg megadásával, hozzá
megformázott kinyomtatott mintát kell mellékelni, valamint egyértelmû formázási
utasítást (pl. milyen betûtípus, betûméret, igazítás legyen). Az értékelés lehet egyedi,
szöveges is; a munka folyamatát és az eredményét értékeljük! A felsorolt fogalmakat is
kérjük számon. Ne írassunk dolgozatot a konkrét szerkesztõbõl! Igyekezzünk érdekes
munkát adni. Ha előre közöljük a tanulókkal a feladat javítókulcsát, jobban megértik,
hogy mi a fontosabb szabály, követelmény. Elsõsorban a kész produktumokat
értékeljük, a tartalom és forma összhangjának szempontjából.
Táblázatkezelés, adatkezelés
Óraszám: 4 óra
Tartalom
•

Bevezetés a táblázatkezelésbe, a táblázatkezelők előnyei.

•

Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet a táblázatban.

•

Táblázatok használata a mindennapi életben.

•

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása.

•

Diagramok készítése táblázatokból.

•

Keresés meglévő adatbázisban.

Követelmény
•

A tanuló ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait (cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet).

•

A tanuló képes legyen (szöveges, szám, logikai) adatokat a felismert összefüggések alapján táblázatba rendezni.

•

Képes legyen táblázatok számítógéppel történő létrehozására, módosítására,
formázására (adatbevitel, mozgatás, másolás, törlés), az elkészült munkát
menteni, nyomtatni.

•

Tudjon adatot keresni, például tantárgyiadatbázisban.

Tevékenységformák
Az adatok táblázatos formában történő megjelenítése – előnyeinek bemutatása.
Adatok táblázatos formába rendezése.
Adathalmazból következtetések megfogalmazása; kész táblázatból és diagramból az
adatok között meglévő összefüggések kiolvasása; táblázatok összetartozó adatainak,
egyszerű összefüggéseinek felismerése.
A táblázatkezelés alapfogalmainak (cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet) megismerése
egyszerű példákon.
Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása (adatbevitel, mozgatás, másolás, törlés). Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázathoz diagram készítése. Különböző tantárgyakhoz kapcsolódó (matematika, fizika, földrajz, gazdasági ismeretek) táblázatok megismerése, egyszerű tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel.
Az adatbázis-kezelés élményszerű kipróbálása; adatok gyűjtése, feldolgozása (házi, iskolai könyvtár; címlista nyilvántartása, megismerése); keresés tantárgyi oktatóprogramok adatbázisaiban.
Értékelés
Részesítsük előnyben a tantárgyi feladatmegoldást, például: fizika, matematika, logika,
kémia, földrajz, háztartástan táblázatok, szimulációk készítése. Például egy adott témával kapcsolatos táblázatot készítsen a diák, amelyhez a táblázat alapadatait megadjuk,
ezt kell a diáknak beírnia, majd a tanult képletek segítségével az új leszármaztatott adatokat kiszámítania. A kész adatbázisok használatánál a keresés eredménye értékelhetõ.
Hálózati ismeretek
Óraszám: 2 óra
Tartalom
•

Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint.

•

A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története.

•

A hálózat használatának alapszabályai.

•

Saját e-mail cím.

•

Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás.

•

Tematikus és kulcsszavas keresők használata webhely kereséshez.

•

Csevegő program bemutatása

•

Web 2.0-s alkalmazsok..

Követelmény
•

A tanuló ismerje az iskolai hálózat használatának szabályait. Tudja csoportosítani a hálózatokat.

•

Képes legyen elektronikus levelet küldeni és fogadni. Ismerje a fő mezők
funkcióit.

•

Képes legyen webhelyeket felkeresni, és keresőgépeket használni.

Tevékenységformák
Egy levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, a fő mezők funkciójának
megismerése: a címzett, a tárgy és a saját másolat. Állományok csatolása a levélhez. Saját e-mail-cím létrehozása (a rendszergazda segítségével) és használata.
Hálózati keresőgépek használata, az egyszerű kulcsszavas és tematikus keresés módjának megismerése és gyakorlása. Hasznos webhelyek önálló felkeresése (pl.: SDT, magyar honlap, MEK, vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési
körbe tartozó oldalak).Egy letöltött weboldal részletének elmentése saját háttértárra
vagy új állományba a vágólap használatával. Csevegő program megtekintése.
Értékelés
A tanultak gyakorlati végrehajtása alapján értékeljük a tanulók teljesítményét. Összetett
feladatsorral is ellenőrizhetünk. Például rövid dokumentumot kell készíteni, tömöríteni,
e-mailben (mellékletként) elküldeni a tanárnak.
Az információs társadalom
Óraszám: 4 óra
Tartalom
•

Az információs és kommunikációs technológiák távlatai.

•

Robotok a társadalomban.

•

Intelligens (technikai) eszközök, rendszerek: lakás, autó, telefon…

Követelmény
•

Ismerje az információs és kommunikációs technológiák és eszközök fejlődési irányait.

Tevékenységformák
Könyvtári kutatómunka, kiselőadás. Látogatás, megtekintés.
Értékelés
A kiselőadásokat, házi dolgozatokat értékeljük.

Könyvtárhasználat
Óraszám: 2,5 óra
Tartalom
•

Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus

Követelmény
•

A tanuló képes legyen tárgyi katalógus segítségével tantárgyi feladatokhoz
forrásokat keresni.

Tevékenységformák
Források keresése szaktárgyi feladatokhoz tárgyi katalógusok segítségével. A keresett
téma kifejezése tárgyszóval, ill. szakjelzettel. (A keresés lépéseinek felismerése és gyakorlása.)
A könyvtár dokumentumainak vagy az internetnek a felhasználásával egyszerű informatikai téma feldolgozása, pontos megfogalmazása, problémafelvetés, forrásválasztás és
-feldolgozás segítségével, beszámoló készítése, hivatkozás forrása.
Értékelés
Olyan feladatok megoldására kerüljön sor, amely konkrét tantárgyakhoz kapcsolódik.
Célszerű olyan feladatokat adni, amelyek a tanuló érdeklődési körével kapcsolatos
kutatómunkát és feldolgozást kívánnak.
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Bevezető
A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása,
fejlesztése, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az
általa létrehozott technikai környezet összefonódását és kapcsolatrendszerét. Olyan
ismereteket ad, melyek segítik a technikai környezetben való eligazodást; a személyiség
komplex fejlesztését. A technika értelmezése jelentősen megváltozott. Korunk egyik
legfontosabb kérdése: hogy miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel,
amelyet az élet könnyebbé tétele érdekében hoztunk létre.

Célok és feladatok
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt,
olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern
technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek
torzító hatásaitól.
Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való
beilleszkedésben a tájékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az
alkotás örömének átélése során elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron
kialakul a pozitív alkotó magatartás. Ennek érdekében egyre több lehetőséget
biztosítunk a gyermekek önálló képzeletére, illetve annak aktivitását célzó technikai
feladatok megoldására is.
A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a
kézügyesség fejlesztését, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és
tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magába. A technikai műveltség
alapozása gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését,
megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult
kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon
keresztül mutatja be. Az oktatásában a manualitás központi helyet foglal el. A kéz
intelligenciájának fejlesztésére a gyermek és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem
pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.

Az életvitel ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a
szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás és a szolgáltatások
területei. Ide sorolhatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak ismerete is.

A tantárgy feladatai az 5–8. évfolyamokon
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tartalma alapvető kulturális
értékek hordozója. A technikai műveltség – ezen belül a technika tantárgy tananyaga –
az általános műveltség más tudományának alá nem rendelhető integráns része. Olyan
ismereteket, készségeket, képességeket és beállítódásokat alakít, amelyek segítik a
modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak
annak torzító hatásaitól.
Aki a technikát használni akarja, vagy felhasználását irányítani, annak
technikailag műveltnek, a technikai-társadalmi problémákban és a lehetőségekben
jártasnak kell lennie. Egy technikailag műveletlen ember sokszor képtelen a technikát
jól, célszerűen használni, sőt a környezetére veszélyes is lehet.
Technikailag műveltnek lenni annyit jelent, mint érteni a technikát (fejlődését,
használatát, jelentőségét) olyan mértékben, mely az egyént képessé teszi hatékony
ténykedésre. Ezért a technikaoktatásnak a technikáról és annak az egyénre, a
környezetre, a táradalomra és a civilizációs folyamatra való hatásait kell bemutatnia.
A technikai környezettel való együttélésre, annak ésszerű fejlesztésére,
környezettudatos alakítására, a célszerű emberi alkotásra minden életkorban nevelni
kell.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja a mesterséges
környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának,
biztonságérzetének növelése, az emberi alkotások megismertetésével a világ
teljességének és szépségének átélése. További célja a civilizáció társadalmi, környezeti
vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság
kifejlesztésére, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati
elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a
pozitív alkotó magatartás kialakítása.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult
kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon
keresztül mutatja be.
A műveltségterület körébe tartoznak még a háztartástani és a közlekedési
ismeretek; a kertgazdálkodás alapjai, valamint a pályaorientáció területei is.
Az életvitel és háztartástan tanításának igen nagy felelőssége van az önellátásra
és a családi életre való felkészítésben. Ugyanakkor ösztönzést adhat a tanulóknak az
egészséges életmód és korszerű táplálkozás ismereteinek elsajátítására, a káros
szenvedélyek elkerülésére is. A háztartástan tanításánál célunk a takarékos gazdálkodási
szemlélet kialakítása.
Fontos feladata az iskolának a tanulók felkészítése a közlekedésben való önálló
részvételre, a közlekedés szabályainak alkalmazására, a helyes magatartási formák
elsajátítására, a veszélyhelyzetek elkerülésére.

A helyi igényeknek megfelelően építhetik be az iskolák az alapvető
kertgazdálkodási ismereteket.
A pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének
kialakulását. Az iskolának lehetőséget kell adnia, hogy a tanulók képességeiket
megismerhessék, kipróbálhassák és ezáltal, és fejleszthessék pályaismeretüket és
önismeretüket.

Fejlesztései követelmények
•

A technikai szemlélet fejlesztése.

•

A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.

•

A tervezési és technológiai tevékenységek szükségszerűségének felismerése,
azok tanulmányozása.

•

A technikai környezet okozta problémák felismerése; ok –okozat összefüggésében

•

Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességek fejlesztése.

•

Térszemléletük, képolvasási-rajzolási, tervezési, szervezési, modellezési, kivitelezési, esztétikai érzékük, kézügyességük fejlődjön.

•

Ismereteik, tapasztalataik alkalmazása

•

Megismert elméleti alapok segítségével reális, megvalósítható tervek kidolgozása. Munkavégzés tervek alapján.

•

Egyszerű tárgyak, szerkezetek kivitelezése.

•

A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a kreativitás, a pontosságra való
igény, a térben és a síkban való tájékozódás elősegítése.

•

A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával logikai készségek gyarapítása.

•

Elemi munkaszokások, életvitel elsajátítása

•

Értékelés, kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képessége, önellenőrzés igényének a megteremtése.

•

Beszéd és kifejezőkészségük fejlesztése.

•

Környezettudatos életmód és életvitel kialakítása.

Szempontok
•

Az elméleti feladatok megoldása;

•

Pontos mérés mm-pontossággal;

•

A méretmegadás helyes alkalmazása;

•

Egyszerű műszaki rajzok, vetületi rajzok olvasása, rajzolása,

•

Az anyagok és eszközök, szerszámok helyes alkalmazása, használata;

•

Az épített környezet modellezése;

•

A gép mint technikai rendszer ismerete;

•

Az energiagazdálkodás és környezetvédelem összefüggéseinek ismeretei;

•

Logikai áramkörök modellezése;

•

Korszerű információs rendszerek ismerete;

•

Önműködő rendszerek, folyamatok elemzése,

•

A közúti, a légi, a vízi és a vasúti közlekedés rendszerének ismerete;

•

A közlekedési szabályok biztonságos értelmezése;

•

Tudja a következetes testápolás szabályait;

•

Az egészséges táplálkozás szabályainak ismerete;

•

A háztartási gépek biztonságos használata;

•

Háztartási napló vezetése és a takarékossági lehetőségek ismerete;

•

A növényápolás és növényvédelmi módszerek ismerete;

•

Rendelkezzen önismerettel és pályaismerettel.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek

A tanulók értékelése
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület ismeretanyaga elméleti és
gyakorlati jellegű ismeretek ötvözete, ezért a tantervben szereplő témák elsajátításához
az elméleti tanulás mellett gyakorlati tevékenység is szükséges.
A technikai nevelést elsősorban nem az jellemzi, hogy a tanulók minél több
lexikális tudás gyarapítására törekedjenek, hanem, hogy minél sokrétűbben
alkalmazható, általános érvényű technikai tudás birtokosai legyenek. Ezért az Életvitel
és gyakorlati ismeretek műveltségterület tanítása során nem a felesleges adathalmazok
megtanítása a célunk, sokkal inkább a tájékozódni képes tanulók nevelése.
Fontos, hogy csak olyan követelményt támasszunk a tanulókkal szemben, amely
életkori sajátosságukkal, tudásukkal összhangban van, és amelyben a fokozatosság elve,
az ösztönző nevelő hatás érvényesül. Fontos, hogy az értékelés, kedvező pedagógiai
feltételek között történjen, kiegyensúlyozott tanítási - tanulási folyamat részeként.
Tegyük világossá tanulóink előtt, hogy milyen elvárásaink vannak munkájukkal
kapcsolatban. A helyes értékelés első feltétele az, hogy minél több megbízható,
visszajelző információ birtokában mondunk ítéletet.
Maga az értékelés osztályzatban kifejezve mindig pozitív, segítő szándékú
legyen. A tényszerű értékelés mellől nem hiányozhat a pontosabb, árnyaltabb, szöveges
minősítő értékelés sem.

Az értékeléssel fel kell keltenünk az érdeklődést, segítenünk kell a tanulót
önmaga megismerésében, a helyes pályaválasztásban, életvitelének alakításában.Az
egyes csoportok, tanulók egyéni munkáját szóban, írásban a tanév során folyamatosan.
Az ismeretek, a tevékenységek megfigyelésének, a munkafolyamatok
eredményeinek szóbeli megbeszélése, záró értékelése. Tervek, modellek, makettok,
munkadarabok, elkészített ételek értékelése előre megadott szempontok alapján. Szóbeli
feleletek, rajzok, feladatlapok, írásbeli feleletek osztályozása. Gyűjtőmunka értékelése
szóban, osztályozása.
Érdemjegyek
Heti 1 óra

Havonta
1

I. félévben

II. félévben

felelet

felmérő

felelet

felmérő

2-3

--

2-3

--

A táblázatban szereplő érdemjegyek száma a minimális követelmény.
•

feleletek (kék jegyek, egyszeresen számít): szóbeli-írásbeli felelés, (röp)dolgozat, órai munka, szorgalmi, füzet- munkafüzet vezetés (házi feladatok, gyakorlások), gyakorlati munka, gyűjtő – kutatómunka, kiselőadás, verseny, projektmunka

•

felmérő dolgozatok/ témazárók (zöld jegyek, kétszeresen számít): egy- egy
téma összefoglalása, lezárása, az adott anyagrészhez való kompetenciamérés
elméleti és gyakorlati részekkel

Az első félévben az adott tantárgyból szerzett összes érdemjegy alapján kapja a félévi
minősítést (osztályzatot) a tanuló.
A tanév végén az adott tantárgyból, a tanévben szerzett összes tantárgyi érdemjegye
alapján kap minősítést (osztályzatot) (ugyanis a félévi értesítő nem hivatalos dokumentum, a tanuló éves teljesítményét értékeljük, ismerjük el a bizonyítványba beírt osztályzatával).

A tantárgy tanításának feltételei
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület ismeretanyaga elméleti és gyakorlati jellegű ismeretek ötvözete. A balesetvédelmi szempontok miatt a tantárgy tanításánál csoportbontás javasolt. A technika és életvitel tantárgy oktatására szaktantermek állnak rendelkezésre. A műhelyterem és a tankonyha a tanterv teljesítéséhez alapvetően
megfelelnek.
Tárgyi feltételek
A technika és az életvitel, háztartástan tanításához jól felszerelt szaktanterem és tankonyha kialakítása javasolt.
•

Mérő- és szerkesztőeszközök;

•

Az anyagok és átalakításukhoz szükséges alapanyagok (fa, műanyag, fonal,
textília, fém) és eszközök, szerszámok;

•

Makettek, működő modellek;

•

Az építés feldolgozásához szükséges anyagok, eszközök és szerszámok;

•

Szerelőkészletek (gépszerelő készlet, elektrotechnikai és elektronikai készletek);

•

Számítógép, robot;

•

Elektroakusztikus átalakítók;

•

A közlekedési eszközök modelljei, terepasztal, kerékpár, tanpálya;

•

A háztartástan tanításához szükséges konyhatechnikai eszközök, háztartástechnikai eszközök;

•

A kertgazdálkodás eszközei;

•

Szemléltető- és oktatástechnikai eszközök.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
Oktatásszervezés
•

Taníthatóság

•

Tanulhatóság

•

Tantervi felelősség (A tankönyv feleljen meg a Nemzeti Alaptanterv Életvitel
és gyakorlati ismeretek műveltségterület 5-8. osztályos követelményeinek).

•

Újszerűség, eredetiség (A tankönyv tartalmában, felépítésében, rendszerezésében újszerű, eredeti legyen).

•

Műfaji kritérium (A tantárgy gyakorlati jellegét helyezze előtérbe).

Szakmai követelmények
•

Gyermeklélektani szempontok (A könyv ismeretanyaga feleljen meg a 10–14
éves korosztály átlagos fejlettségi szintjének).

•

Motiválás (Változatos lehetőséget biztosítson a tanulók érdeklődésének feleltetésére).

•

Didaktikai, szakdidaktikai kimunkáltság (Az új ismeretek feldolgozása során
támaszkodik az előző években megszerzett ismeretekre).

•

Nyelvi és vizuális kommunikációs követelmények (A tankönyv szövege érthető, a képanyaga szemléletes és egyértelmű legyen).

•

Nyelvhelyesség, helyesírás.

Nevelési szempontok
•

A tananyagban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása

•

Életszerűség (A tantárgy adta széles lehetőségeket használja ki).

Az 5-8. évfolyam életkori sajátosságainak figyelembevétele
•

A tankönyvek mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a tanulók komplex személyiségformálásához.

•

Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlati ismeretek egységben történő

tanítására.
•

A tankönyvben található feladatok, illusztrációk, ábrák önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak
rögzítését, gyakorlati alkalmazását, önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a
tanulókat.

•

A megismerő-, a cselekvő- és a kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozzák meg a tanulók „technikai műveltségét”.

•

A gyakorlati tevékenységek közben tudatosan fejlesszük a tanulók kézügyességét, kreativitását, problémamegoldó képességét.

•

A technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutassa be.

•

A közlekedési feladatok készítsék fel a tanulókat a biztonságos közlekedésre,
a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a veszélyhelyzetek
felismerésére.

•

Az Életvitel, háztartástan feladatai adjanak ösztönzést a tanulóknak egészségük tudatos megóvására, az önellátásra és a takarékos gazdálkodási szemlélet
kialakítására.

Tankönyvek, kézikönyvek
Technika és életvitel 5. , Apáczai Kiadó, 2003.
Technika és életvitel 6. , Apáczai Kiadó, 2003.
Technika és életvitel 7. , Apáczai Kiadó, 2003.
Technika és életvitel 8. , Apáczai Kiadó, 2003.
Technika krónikája, Officina Nova Kiadó.
Mi Micsoda könyvsorozat, 1991. Tessloff és Babilon Kiadó.
Taneszközlista
Tanári:
•

Makettek

•

Transzparensek

•

Táblázatok

•

Gyűjtemények

•

Elektromos szerelőkészlet

Tanulói:
•

Füzet

•

Rajzlap

•

Színes ceruzakészlet

•

Grafitceruza

•

Vonalzó

•

Olló

•

Ragasztó

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL – 5-6. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A környezet bemutatása, a természeti, társadalmi és technikai környezet történelmi
elemzése. A környezet alapfogalmainak, az ember legfontosabb szükségleteinek megismerése. Az ember környezetátalakító tevékenységének vizsgálata a szükségletek kielégítése érdekében.
A kommunikáció és az információ életünkben betöltött szerepének felismerése. Egyszerű informatikai eszközök tudatos használatára törekvés kialakítása. A műszaki kommunikáció fontosságának megismerése. A műszaki rajzi alapok elsajátítása, a térszemlélet
fejlesztése. Egyszerű testekről tudjon vetületi képeket készíteni. Ismerje a méretmegadás elemeit és tudja értelmezni azokat.
Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak és az anyagvizsgálatoknak elemi módszereinek ismerete.
Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése és alkalmazása. A szerszámok
szakszerű használatának ismerete.
A természetes és emberi alkotással létrehozott terek, formák és térképző elemek esztétikai és ergonómiai követelményeinek ismerete.
Az otthon, a lakóház, a falu, a város mint közvetlen környezet elemzése, modellezése.
Technikai problémák felismerése és megfogalmazása utasítást közvetítő áramkörök segítségével.
A közúti közlekedés szabályainak és veszélyforrásainak megismerése. Tennivalók közlekedési baleset esetén. A tömegközlekedés szabályainak ismerete. A tömegközlekedés
szabályainak ismerete. Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása.
Legyen jártas a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben, a legbiztonságosabb
közlekedési útvonal kiválasztásában.
Következetes és rendszeres testápolás ismerete. Ismerje a lakás részeinek funkcióit,
szerkezeti felépítését.
A tápanyagok és az egészséges táplálkozás kapcsolata, étrendkészítés, ételkészítési eljárások megismerése.
Ismerje a természetes és mesterséges szálasanyagok közti különbséget. Ismerjék a tudatos fogyasztói magatartást, és a célszerű gazdálkodást.
Ismerje a zöld növények szerepét, a haszonkertek és a díszkertek közötti különbségeket.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
– 5. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Az ember és környezete

1.5 óra

Anyagok és alkalmazásuk

6.5 óra

Települések kialakítása

8 óra

Kommunikáció és technika

1.5 óra

Élet a településen

1 óra

A továbbhaladás feltételei
•

Egyszerű technikai rendszerek azonosítása.

•

A környezet tudatos átalakításának okai.

•

A kommunikáció alapfogalmai.

•

A tömegkommunikációs eszközök megismerése.

•

Egyszerű tervek, vázlatrajzok készítése.

•

Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal.

•

Egyszerű műszaki rajzok leolvasása, méret, elrendezés.

•

A gyalogos-, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása.

•

A családi munkamegosztás felismerése, a házi munkák gyakorlása.

•

A szükséges eszközök szakszerű és balesetmentes használata.

•

Környezetkímélő magatartás megismerése.

Az ember és környezete
A természeti környezet kialakulása.
Az ember megjelenésének hatása a környezetre.
A mesterséges (technikai) környezet, eszközhasználat.
Az ember alapvető szükségletei, környezet-átalakító tevékenységei.
Belépő tevékenységek
A környezet bemutatása, alapfogalmainak ismerete.
Tájékozódás a környezetben, megfigyelés.
A természeti, társadalmi és technikai környezet elemzése.

Anyagfelhasználási mérleg készítése.
Anyagok és alkalmazásuk
A lakás, a ruházkodás, a táplálkozás és anyagaik.
Anyagok, tulajdonságaik, megmunkálhatóságuk, forma, funkció, esztétikum, egészség,
kultúra összefüggései.
Belépő tevékenységek
Anyagvizsgálatok elemi módszereinek alkalmazása. Tapasztalatok szerzése. Természetes és feldolgozott anyagok tulajdonságainak vizsgálata. Ismeretek gyűjtése, leírása,
rendszerezése.
A lakás funkciói, szerkezete.
Építőanyagok és tulajdonságaik, gyűjtemény készítése.
Lakószerkezetek és a környezet hatásainak elemzése.
Az öltözködés követelményeinek rendszerezése.
Öltözködési tervek készítése.
Alapanyagok vizsgálata.
Fonal- és textilmunkák tervezése, kivitelezése.
Korok, szokások a táplálkozásban, kutatómunka szakkönyvek ismertetése.
Élelmiszerek összetétele, szerkezete, és tulajdonságai, kalóriatáblázat elemzése.
Ételfeldolgozó eljárások gyakorlása.
Étrendek összeállítása.
Az ételkészítés szabályainak gyakorlása.
Egyszerű ételek készítése receptek alapján.
Települések kialakítása és fejlesztése
A település-kialakulás történetiségének megismerése. A városiasodás folyamata. Lakókörnyezet, zöld növényzet, esztétika összefüggései.
A közlekedés régen és ma. Eszközei, szabályai, veszélyes helyzetek, balesetek megelőzése.
Belépő tevékenységek
Településtörténet, lakóhelyünk, könyvtári kutatás.
A városiasodás okai – következményei, tapasztalatok összegyűjtése.
Településfunkciók és- szerkezetek, modellek, tanulmányozása.
Zöld növényzet szerepe és ápolása környezetünkben.
A közlekedés rendszere, műtárgyak felismerése, megnevezése.
A közlekedés szabályai- gyalogosan és kerékpárral, helyzetelemzések.

Papírmodell készítése.
Kommunikáció és technika
A kommunikáció és az információ jelentősége életünkben. Egyszerű információs eszközök megismerése, használatának kialakítása.
A műszaki kommunikáció fontossága.
Belépő tevékenységek
Egyszerű információhordozók használatának gyakorlása.
Tájékozódás a fejlődés irányairól.
Vonalvastagságok, vonalfajták ismerete, méretarány értelmezése, alkalmazásuk.
Méretezés szabályai.
Test és vetületei közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása.
Információtechnika történetének kutatása szakirodalomból.
Élet a településekben
Az egészséges életmód feltételei.
A környezetünk és annak tudatos átalakítása.
Belépő tevékenységek
Egészséges életmód feltételeinek felismerése, rendszerezésük megadott szempont alapján.
A gazdálkodás és az életmód összefüggéseinek elemzése.
Tájékozódás a szakképzettség szerepéről, jelentőségéről, a jövedelemről és felhasználásukról.
Gazdaságosság és a takarékosság követelményeinek megértése, alkalmazása.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
– 6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Az ember átalakítja környezetét

Óraszám
1.5 óra

Épített tér és átalakításuk

7 óra

Mindennapjaink

4 óra

Kommunikáció és technika

2 óra

Technikai rendszerek

2 óra

Közlekedés

2 óra

A továbbhaladás feltételei
•

A fogyasztás és a fejlődés összefüggésének felismerése.

•

A környezetalakítás irányai és következményei.

•

Anyagok összetételének, szerkezetének, tulajdonságainak és felhasználási
funkcióinak összefüggései.

•

A lakáskialakítás és- fejlesztés összefüggéseinek megismerése.

•

Tudják a közlekedés főbb szabályait és alkalmazzák is azokat.

•

Ismerjék az egészséges életvitel feltételeit.

•

Tájékozódjanak a szakirodalmakban.

Az ember átalakítja környezetét
A fejlődés értelmezése.
A környezetalakítás elvei.
A fogyasztói társadalom jellegzetességei.
Belépő tevékenységek
A fejlődés és fogyasztás alapfogalmainak megismerése, újságok, cikkek elemzése.
Tájékozódás a jelen és jövő környezeti problémáiban, tapasztalatok gyűjtése, elemzése.
Fogyasztás-elemzés készítése.
Az új életmód jellemzői: reklám, fogyasztás…
Növekvő és változó emberi szükségletek.
Anyaggyűjtés.
Reklámhordozók elemzése.

Épített tér és átalakításuk
A lakások és lakóházak építési eljárásai és anyagai. Lakóépületek tervrajza, kivitelezési
folyamata.
A lakás anyag, energia, és információ áramai. A kellemes közérzet fontossága.
Belépő tevékenységek
Lakásépítés menete; építőanyag gyűjtemény készítése.
Házak és lakások alap- és homlokzati rajzainak értelmezése. Homlokzati rajzvázlat készítése.
A lakás peremének tulajdonságai, megfigyelés előre megadott szempontok szerint.
Lakásbeosztások elemzése, tervezése.
Háztartási textíliák vizsgálata, terítők tervezése.
Képgyűjtemények, tablók összeállítása.
A lakásokban elhelyezhető dísznövények megismerése, virágtartók díszítése.
Mindennapjaink
A konyha és a konyhatechnika történeti változásai. Az egyéni higiénia és a környezet
tisztántartása.
Fogyasztási cikkek, bevásárlási szokások.
Belépő tevékenységek
Modern konyha tervezése.
A konyha és eszközeinek funkciója, balesetmentes kezelése.
Egyszerűbb ételek készítése.
Higiéniai szabályok betartása.
Élelmiszerek vásárlása.
Kommunikáció és technika
Információátadás története, folyamata, eszközei. Műszaki kommunikáció.
Belépő tevékenységek
Az információ átadásának eszközei.(füstjel, beszéd, könyv, telefon, rádió, televízió…
internet) feltalálói, alkalmazásuk.
Kutatás szakkönyvekben.
Az információátadás folyamatának megismerése.
Egyszerű és logikai áramkörök építése, elemzése.
Szabványok szerepe. Műszaki rajzok értelmezése. Egyszerű rajzok készítése.

Technikai rendszerek
Technikai rendszerek elemzése. Anyagtechnológiák megismerése. Gépek a technikai
rendszerekben.
Belépő tevékenységek
Környezetünk rendszereinek kapcsolatai.
Egyszerű technikai rendszerek funkciójának, szerkezetének, folyamatainak elemzése.
Gépek funkciója, működése, tájékozódás a főbb szerkezeti egységek között, és a részfolyamatokban. Gépesítés története. Jelentős találmányok és feltalálók megismerése.
Technikatörténeti érdekességek gyűjtése.
Anyagkiválasztás, tulajdonságaiknak vizsgálatával.
Anyagtechnológiák megismerése.
A gép és anyagfejlődés kölcsönhatásai. Rendszerező táblázatok összehasonlítása.
Közlekedés újmódon
A tömegközlekedés sajátosságai.
Biztonságos kerékpározás.
Belépő tevékenységek
A tömegközlekedés eszközeinek, igénybevételének bemutatása, költség, környezetvédelem, gyorsaság, kényelem vonatkozásában.
Útitervek összeállítása.
A kerékpár biztonsági berendezései, karbantartásuk.
Kerékpározás, szabályismeret, döntéshozatal összefüggéseinek feltárása.

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL – 7-8. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a fenntartható fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása és elemzése a felhasználhatóság szempontjából.
Az energia, a nyersanyag és az információ termelésének, illetve előállítási módjainak,
továbbá felhasználásuk területeinek, folyamatainak, és azok összefüggéseinek ismertetése.
A technikai rendszer fogalmának megismerése, használata; technikai rendszerek (gépek,
géprendszerek, rugalmas gyártórendszerek, hálózatok) és folyamatok (információszerzés és információfeldolgozás, gyártási technológiák) elemzése.
A technikai rendszer irányításának (vezérlésnek, szabályozásnak) a lényege. Számítógéppel vezérelt rendszerek.
A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése szóban és folyamatábrán.
Nagy feltalálók és találmányok sorának bemutatása, különös tekintettel a magyarokra.
A közlekedési ismeretek tanításánál megismert szabályok a fiatalokban készséggé váljon, a veszélyhelyzetet tudja önállóan, gyorsan felismerni és biztonságosan elhárítani.
Tudja a gyakorlatban a készségszinten alkalmazni a kerékpáros közlekedés szabályait.
Alkalmazza az udvarias, előzékeny magatartást a közlekedésben is.
Tudja, hogy mit tettek a magyarok a közlekedés fejlesztésében.
Ismerje a környezetkárosító hatásait, a helytelen életvitelből adódó ártalmakat.
Ismerje a dohányzás, az alkohol káros hatásait és a kábítószer-fogyasztás veszélyeit.
Tudja a helyes táplálkozási módszereket. A hibás táplálkozási szokásokat és divatokat
tudja elutasítani.
Tudja a konyhatechnikai eljárásokat alkalmazni.
Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, biztonságos és energiatakarékos működtetése.
Ismerje a takarékosság főbb lehetőségeit.
Tudja a piaci árakat elemezni, az árakat és a minőséget összehasonlítani, és ésszerűen
dönteni.
Tudja a fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban érvényesíteni.
Tudja ápolni, gondozni a lakókörnyezetében élő növényeket.
Ismerje a biológiai, mechanikus és kémiai növényvédelmet.
Ismerje a pályákkal, munkával kapcsolatos fogalmakat, terminológiákat.
Legyen tisztában önmaga képességeivel, felkészültségével.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
– 7. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör

Óraszám

Anyagi javak előállítása

1.5 óra

Korszerű rendszerek

6 óra

Lakókörnyezetünk rendszerei

6 óra

Élet a településeken

5 óra

A továbbhaladás feltételei
•

A környezetbarát technika jelentőségének megértése.

•

Tájékozottság lakókörnyezetünk rendszereiben.

•

Problémák, megoldási javaslatok megfogalmazása.

•

Tervezési, kivitelezési műveletek összehangolása.

•

Gyártási folyamatok elemzése.

•

Energiaforrások főbb jellemzői.

•

Közlekedési helyzetek helyes és gyors felmérése.

Anyagi javak előállítása
A fogyasztás és a termelés jellemzői.
Környezetünk gazdasági egységei.
Rendszerszemléletű gondolkodás kialakítása.
Hulladékprobléma megértése.
Belépő tevékenységek
A fogyasztás és a termelés összefüggései, alakulásuk napjainkban.
Fontosabb technológiák és a környezettel való kapcsolatuk. Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint.
A hulladékprobléma felismerése, annak különböző megoldásai.
Egyszerű esettanulmány készítése.
Egy átlagos család reális igényeinek, fogyasztásának felmérése.

Korszerű rendszerek
Az energia jelentősége. Energiaforrások csoportosítása. Anyagok csoportosítása. Leggyakrabban használt fémek gyártástechnológiájának elvei. Fémmegmunkálási folyamatok.
Géprendszer szerkezete.
Belépő tevékenységek
Az energia átalakításának problémái, környezeti hatásai. Szakirodalmi kutatások.
Ásványi energiahordozók, gyűjtemény készítése.
Megújuló energiaforrások használatának előnyei, korlátai, grafikonok elemzése.
Anyagok csoportosításának fő szempontjai.
A vas, acél- és alumínium, gyártástechnológiai elvei.
Egyszerű fémmegmunkálási folyamatok.(hajlítás, vágás)
Metszeti ábrázolás értelmezése, méretek pontos leolvasása.
Géprendszerek szerkezetének (erőgép- közlőmű- munkagép), és a részrendszerek funkcióinak elemzése.
Modell készítése.
A belsőégésű motorok szerkezete és működése.
Lakókörnyezetünk rendszerei
Növények a környezetünkben.. A kellemes közérzet feltételei a lakásban. Takarékosság
otthonunkban. Konyhatechnikai rendszerek és működésük.
Belépő tevékenységek
Szobai dísznövények, hagyományos díszkert jellegzetes növényeinek felismerése, igényeik, gondozásuk.
Kertek típusai, haszonkertek szerepe. Kerttervezés.
Környezetbarát kertművelés, tapasztalatok összegyűjtése.
Energiatakarékosság, alternatív energiaforrások alkalmazása. (napházak)
Számlák tanulmányozása.
Energetikai számítások végzése.
Konyhai kisgépek és a hűtőgép helyes használata. Használati utasítások értelmezése.
Egyszerű ételkészítési eljárások alkalmazása, napi étrend készítése.
Takarékossági lehetőségek a konyhában.
Árkalkulációk készítése.
Élet a településeken
Közlekedés története, feltalálók, hazai mérnökök. Segédmotoros kerékpáros működése,
vezetésének szabályai. A gépjárművek üzemelésének környezeti hatásai.

Foglalkozások és jellemzőik.
Az ízléses és higiénikus öltözködés igénye.
Belépő tevékenységek
Egyéniségnek megfelelő ruházat megválasztása, karbantartása, tisztítószerek használata.
Ruházati üzletek és szolgáltatások összegyűjtése.
Foglalkozások megismerése, pályaválasztás előkészítése, önkritikai fejlesztése.
Közlekedési ágazatok, eszközök, feltalálók munkássága, irodalomkutatás.
A segédmotoros kerékpár sajátosságai, szerkezeti egységei, transzparensek értelmezése.
Gépjárművek típusai, jellemzői.
Kulturált közlekedés, gyalogosként, járművezetőként, utasként, statisztikák elemzése.
KRESZ- szabályok ismeretének bővítése, alkalmazása.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
– 8. ÉVFOLYAM
Témakörök
Témakör
Az ember átalakítja környezetét

Óraszám
6.5

Korszerű rendszerek

6

Élet a településeken

6

A továbbhaladás feltételei
•

Környezetbarát technikai rendszerek.

•

Energiaellátó és közműrendszerek működése

•

Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi szabályok.

•

A gépjárműtechnika új irányzatai.

•

Vezérlés, szabályozás megismerése.

•

Szakmai könyvtárak használata.

•

Foglalkozások, munkahelyek megismerése.

Az ember átalakítja környezetét
A kulturáltan használt technika előnyei.
A víz körforgása.
A szelektív hulladékgyűjtés fontossága.
Belépő tevékenységek
A víz útja a forrástól a befogadóig, megfigyelések.
Vízfelhasználási számítások.
A hulladék fogalma, típusai, a háztartási hulladék gyűjtésének és feldolgozásának módjai.
Elemzés megadott szempontok alapján.
Lakókörnyezetünk vízellátási és hulladékgyűjtés rendszerének megismerése.
Energiák hasznosítása. Statisztikai adatok értelmezése.
Irányítási feladatok rendszerezése.
Vezérlés és a szabályozás közötti különbség.
Technikatörténeti ismeretek kutatása az internet segítségével.

Korszerű rendszerek
A lakóház rendszerszemléletű értékelése.
A lakás elektromos hálózata.
Kert lakóházunk környezetében.
A modern konyha ismérvei.
A gépjármű, mint rendszer.
Belépő tevékenységek
Hagyományos és korszerű épületek, építési technológiák. Technikatörténeti tabló készítése.
Az épített lakókörnyezet és az életvitel összefüggéseinek elemzése.
Kertek művelési technológiái, tapasztalatok összegyűjtése.
Az intenzív növénytermesztés alapjainak, az üvegház és fóliaház rendszerének ismerete,
számítások végzése.
Konyhatechnikai eljárások alkalmazása, egyszerű ételek készítése.
A gépjármű-rendszer, részrendszer ismerete, értelmezése.
Alkatrészek vetületi, nézeti metszeti ábrázolásának elemzése.
Gyorshajtás veszélyei, fékezés folyamata, hatásos fékezés feltételei, számítások végzése.
Környezetkímélő gépjármű-üzemeltetés technikájának megismerése, szaklapok, tévéműsorok alapján.
Élet a településeken
A környezetszennyezés formái. Termelés, fogyasztás összefüggései. Gazdasági életünk.
Igényes megjelenés kritériumai.
Gépjármű karbantartása és a biztonságos közlekedés összefüggései.
Belépő tevékenység
A levegő-, a víz- és a talajszennyeződések egészségre való hatásai, felismerésük, megelőzésük.
Szakkönyvek tanulmányozása.
Járványok, ételmérgezések, fertőzések és megelőzésük. Adatgyűjtés.
Gazdasági életünk szereplői. Vállalkozások, családi gazdálkodás, családi munkamegosztás.
Napilapok szakcikkeinek értelmezése.
Egyéni ruhatervek készítése.
Ruhaneműk tisztítás, ápolás, mosás, vasalás eszközei, balesetmentes kezelésük.
Használati utasítások gyűjtése.

Gyalogos, kerékpáros közlekedési szabályok alkalmazása, tájékozottság a KRESZ-ről,
tesztek megoldása.
Útitervek összehasonlítása, térképek használata.
Kulturált, udvarias közlekedés, szituációs gyakorlatok.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
5-8. évfolyam
Időkeret
Évfolyam

5.
heti

évi

6.
heti

Testnevelés

2,5

92,5 2,5

évi

7.
heti

évi

8.
heti évi

92,5

2,5

92,5 2,5

92,
5

Összesen
370

Bevezetés
Míg egy-két évtizeddel ezelőtt a mindennapi élet és az adott természeti
környezet is számtalan hatással járult hozzá a felnövekvő nemzedék
mozgásműveltségének fejlesztéséhez, addig napjainkban a magyar gyermekek túlnyomó
többségének az óvodai nevelés-oktatás és a közoktatás nyújtja az egyetlen lehetőséget
mozgásigénye kielégítésére. Az iskolát illetően kijelenthetjük, hogy a testnevelés és az
iskolai sport az egyetlen fizikális fejlesztési lehetőség gyermekeink számára.
A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató
munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos
játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek),
valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul
ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen
kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel
összhangban ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai,
pszichikai természetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások
egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni
tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások alakításával, az
egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az
egészség megőrzésére és fenntartására. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés
társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető
viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes
testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló testedzésre, sportolásra, a mozgásos
önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik
szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen
személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a
sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan
képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és
prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé.
Testnevelés az 5-8. évfolyamon
A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben
az alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani,

valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt
jellemzik – támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető (generikus)
mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a
koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az
előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók
képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók
sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és
sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek
igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten,
hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus
feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és
tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket.

Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes oktató-nevelő munkájának
szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet
egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók
életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé
váljanak, akik ismeri motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy
fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt.
Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és
prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik.
A testnevelés célja továbbá az 5-8. évfolyamon, hogy szoros összefüggésben az
alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani,
valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt
jellemzik-támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető
mozgáskészségekben esetlegesen még mutatkozó hiányok fölszámolását, ragadja meg a
koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az
előképzettségbeli lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók
képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók
mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás
iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével
sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és
siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban
érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak meg
feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a
higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az
ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő fölkészítés a keringési és
légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; értsék és
ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű
kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a koordinációs képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat
és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a
képességfejlesztéshez és a játék-sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli

végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikaibiomechanikai
törvényszerűségek,
feladatmegoldó
sémák,
egészségügyi
megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportélmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a
kollektív siker és a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok
betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a
természet szeretete és környezetkímélő magatartás.
A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani:
•

Az alapvető (generikus) mozgáskészségek továbbfejlesztése, az esetleges
„deficit” pótlása.

•

A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejlesztése.

•

A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, és relatív – a testtömeghez és a megoldandó feladatokhoz mért – fejlesztése.

•

Az ordinatív mozgáskészlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások)
alapjainak elsajátítása.

•

Állandó élményszerzési lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül.

•

Az értékes személyiségvonások megerősítése: önzetlenség, feladatvállalás,
félelemérzés leküzdése (bátorság), állhatatosság és kitartás, együttműködési
képesség, fairplay, empátia-készség, mások megértése, őszinteség, nyitottság,
igazmondás.

•

A negatív személyiségvonások visszafogása: önzés, lustaság, bátortalanság a
feladatok elodázása, irigység, szabályok megszegése, mások érdekeinek megsértése, hazudozás.

•

Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása.

Követelmények
•

Aktívan és örömmel vegyen részt a testnevelési foglalkozásokon, érezze jól
magát a különféle mozgástevékenységekben.

•

Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen
meg új mozgáselemekkel.

•

A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját képességeinek önálló fejlesztése.

•

A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák.

A tanulók értékelése
Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a
tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlődésének folyamatosan mérése és
értékelése.
Alapvetően kétféle számonkérés és ennek megfelelően kétféle értékelés
történhet. A tanulás folyamatában arra vonatkozhat az ellenőrzés (számonkérés), hogy a
tanuló hol tart adott ”pillanatban” az elsajátítandó tananyag interiorizálásában. Annak
megítélése, hogy a pedagógus szerint hol kellene tartania igen szubjektív. Ebben a
társakkal való összevetés segíthet. A másik számonkérés az időszakos, amelyik a
tananyag feldolgozása végén aktuális. Itt már a tananyagra vonatkozó minőségi
elvárások (jóság kritériumok) lehetnek az értékelés alapjai.
Az elsajátítás minőségi mutatói:
•

a feladatmegoldás határozott vállalása,

•

az eredményes megoldás újbóli megismétlése,

•

a siker feletti őszinte öröm,

•

a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási érték, találat stb.)

A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzésértékűek – „teljesítménytükör”, a tanuló értékelésében a saját magához mért fejlődésváltozásokat kell alapul venni.

A teljesítménypróbák leírása
•

60 méter vágtafutás: Az atlétika szabályainak megfelelően versenyszerű
feltételek között. A tanulók tetszés szerint választhatnak az álló vagy a
térdelõ rajttal való indulás között. A tanulók tornacipőben, egy alkalommal
fussanak. Eredményüket 0,1 s-os pontossággal rögzítjük.

•

Helyből távolugrás: Elugróvonal mögül, pároslábú elugrással. Két kísérlet
közül a jobbikat értékeljük.

•

Függőleges felugrás (súlypontemelkedés): Mérés a Sargent-féle érintőugrásos
módszerrel, a tantervi teljesítménypróba elõírásai szerint. Két kísérlet közül a
jobbikat rögzítsük a jegyzõkönyvbe.

•

Tömöttlabda dobás hátra: A tanuló háttal álljon fel a dobás irányára. A labdát
mellsõ
mélytartásban
fogja.
Előrehajlással
szerzett
lendülettel,
felegyenesedve, a fej fölött hátrafelé dobja el a labdát. Az atlétika
szabályainak megfelelõen, dobóvonal mögül történjen a dobás. Minden
próbázó három dobást hajthat végre. Eredménye a legjobb szabályos dobás,
amit 10 cm-es pontossággal kell mérni. A labda súlya: lányoknak az 5-8.
évfolyamon 2 kg, fiúknak az 5-7. évfolyamon 2 kg, a 8. évfolyamon 3 kg.

•

Négyütemű fekvőtámasz (Burpee-teszt): A tanuló a következö mozgássort
hajtja végre folyamatosan: terpeszállás-guggolótámasz-fekvőtámaszguggolótámasz-terpeszállás. A tanuló a következő mozgássort hajtja végre
folyamatosan:
terpeszállás-guggolótámasz-fekvõtámasz-guggolótámaszterpeszállás. Időhatárok az alábbiak: lányok:30 s, 60 s, fiúk: 30 s, 60 s. A 30,

ill. 60 mp alatt befejezett gyakorlat száma kerül bejegyzésre.
•

Karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban (magas, normál, mély): A tolódásokat
egyenes törzzsel úgy kell végrehajtani, hogy a legmélyebb ponton a mellkas
érintse a talajt. Tilos a mellkas ütődésébõl adódó “elpattanást” felhasználni. A
két karnak a tolódás minden fázisában azonos nyújtottságúnak kell lennie. A
féloldalazás nem megengedett. Vágrehajtás közben megállni, kivárni nem
szabad. A szabályosan végrehajtott hajlítások-nyújtások számát jegyezük be.

•

Magas fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a tornapadon támaszkodik.

•

Normál fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a talajon hajtja végre a
feladatot.

•

Mély fekvőtámasz (fiúk): A tanuló a lábfejét a tornapadon, kezét a talajon
támasztja.

•

Egyensúlyozás: A tanulóknak a tornapad rögzítő gerendájának közepén, 2
méteres jelölt szakaszon kell minél több utat megtennie 45 s alatt oda-vissza.
A határvonalat, illetve a padot a határvonalon túl minden fordulás előtt
érintenie kell. Amennyiben lelép a padról a megadott idõkereten belül, a
kísérletet befejezettnek kell tekinteni. Két kísérlet közül a jobbikat kell
feljegyezni. Előzőleg egy próbakísérlet tehető.

•

Függés hajlított karral (állmagasság, illetve derékszögű karhajlítás mellett): A
függés helyzetét a tanuló társ segítségével veheti fel, idejét a segítség
megszünéséből mérjük 0,1 s-os pontossággal mindaddig, amíg az
alábbiakban leírt testhelyzet meg nem változik. A feladatot korlátkarfán,
illetve nyújtó végeztethetjük el.

•

Hajlított karú függésben a tanuló álla a karfa szintjét éppen meghaladja
(lányok).

•

Az alkar és a felkar megközelítően derékszöget képez a hajlítottkarú függés
helyzetében (lányok, fiúk).

•

Felülés hanyattfekvésből: A tanuló a hátán fekszik, tarkóra tartással. Lábát
úgy támasztja fel a talajon, hogy a comb és a lábszár megközelítőleg
derékszöget zárjon be. Bokáját az ismétléseket számoló társa rögzítse.
Lábfejei egy lábjfelhossznyi távolságra vannak egymástól. A próbázó
felüléssel és balra törzsfordítással jobb könyökével érintse meg a bal térdét,
majd ismétlésnél ellentétesen hajtsa végre a feladatot. Próba közben nem
veheti el a tarkójáról a kezét és hanyattfekvéskor a tarkón levõ kezének
érintenie kell a talajt. Minden felülés-visszaérkezés egy érvényes kísérlet.

•

Lányok: 30 s, 45 s.

•

Fiúk: 30 s, 45 s, 60 s.

•

Helyzetérzékelés: A próbázó tanuló talajszőnyeg előtt áll, amelyre krétával
egy 80 cm széles folyosót rajzoltunk. A gyakorlatot ebben a folyosóban kell
vágrehajtani. Ereszkedés guggolótámaszba, majd gurulóátfordulás előre
guggolótámaszba. Felugrás félfordulattal balra és ereszkedéssel
guggolótámaszba, gurulóátfordulás hátra. Ismét felugrás, leérkezés és
visszafelé haladva megismétli az előre és hátra gurulóátfordulást, de most
jobbra végezve a félfordulatot. A fordulatoknál ki kell egyenesedni és a

lábaknak el kell hagyniuk a talajt. A végrehajtás idejét mérjük másodperces
pontossággal. Egy előzetes próba után egy értékelt kísérlet tehető. A folyosót
határoló vonalak érintése, illetőleg az abból való kilépés 1 s hozzáadásával
jár. A teszt végrehajtása a térben való tájékozódást igényli, nehezített
feltételek között, miközben igénybe veszi az egyensúlyozás szervét és a
hozzá kapcsolódó képességet.
•

Szlalomfutás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10, 15 méterre kell
elhelyezni egy-egy tömöttlabdát. A próbázó hullámvonalban futva kerülje el
az első két medicinlabdát, majd megkerülve a harmadik labdát,
hullámvonalban haladva fusson vissza és haladjon át a rajtvonalon. Célszerű
az elsõ labdát balkéz felől kerülni.

•

Szlalom labdavezetés kézzel és lábbal: Labdavezetésnél az előzőekben leírt
pályán kell vezetni a labdát, próbaként előbb kézzel, majd lábbal.
Célbaérkezéskor meg kell fogni, illetve lábbal meg kell állítani a labdát.
Mindhárom próbánál két-két kísérlet tehető. A jobbik eredményt kell
feljegyezni 0,1 s-os pontossággal.

Megjegyzés
A szlalomfutást, a szlalom labdavezetést kézzel és lábbal próbákat célszerű együtt
bemutatni, hiszen ugyanazt a pályát kell különböző nehézségi fokon teljesíteni a
próbázónak.
•

Célbadobás: A próbázó dobóvonal mögött áll fel, az attól 8 méterre
elhelyezett, rövidebb élére állított, a borított részével a célzó felé néző
zsámollyal szemben. Kislabdával öt egykezes felsõ dobást hajt végre a
zsámolya. Érvényes találatnak az számít, ha a kislabda közvetlen találattal
(gurulás, földre pattanás nélkül) érinti a zsámoly borított felületét. Az
érvényes találatok számát kell feljegyezni.

•

Labdahordás: Az indulóvonal előtt lehelyezett zsámoly mellett áll a próbázó.
Tőle 10 és 15 méterre, egyvonalban további két zsámolyt helyeztünk el. A két
kihelyezett zsámolyon egy-egy kislabda van. Rajtjelre a próbázó elfut az elsõ
– 10 méterre levő – zsámolyhoz, felkapja a rajta levő kislabdát és visszaviszi
a rajtvonalnál levő zsámolyhoz, arra leteszi, elfut a második – távolabbi –
zsámolyhoz, felkapja az ott levő labdát, és azzal visszafut az indulóvonalhoz.
Lehelyezi a vonalnál a hozott labdát, falkapja az ott levő másik labdát, elviszi
az első zsámolyra, majd visszajön a másik labdáért és azt kiviszi a távolabbi,
második zsámolyhoz. Ott lehelyezi a labdát, és visszafutva áthalad a
célvonalon. A próbázó egy kísérletet tehet. Eredményét 0,1 s-os pontossággal
jegyezük fel. A teszt a fürgeséget méri, amelyet úgy értelmezhetünk, hogy
annak birtokában egy mozgásos feladatot kellő “ügyességgel” és
gyorsasággal old meg a vizsgált személy. Ebben a tesztben az ér el jó
eredményt, aki kellően gyors és rendelkezik a mozgásátállítás képességével.
Ebben a feladatben a mozgásátállítás a mozgás lefékezését, majd
felgyorsítását igényli.

•

Markolóerő: A próbázó rugós személymérleget tart maga előtt. Karjait
enyhén hajlítva, mellső rézsútos mélytartásban tartva mindkét kézzel átfogja
a mérleg oldalát, hogy szorítását a mutató kijelezze. Maximális szorításra kell
törekednie. 5-10 sec kivárást követően újra kísérletet tehet. Az eredmény kg-

os pontossággal kerül a jegyzõkönyvbe.

Fejlesztési követelmények
Az egészséges testi fejlődés segítése
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertáskori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat.
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel
szemben.
Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött
szerepét, és alkalmazzák azt.
A mozgáskultúra fejlesztése
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb tornajellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani.
Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak
megfelelő támadási és védekezési megoldásokat.
Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a
rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben.
Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna- és sportjátékbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat.
Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük,
labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket.
A mozgásigény fenntartásának követelményei
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.

Tárgyi feltételek
27*15m-es méretű tornaterem, 40*20m-es méretű bitumenes kézilabda pálya, 9*18m-es
méretű bitumenes röplabda pálya, távolugró- és súlylökőhely, szertár, 2db öltöző, testnevelési udvar, szokványos sportszerek.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 5. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
•

A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása, az
együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó, pontos végrehajtása.

•

Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak megfelelő végzése.

•

Gyorsfutások versenyszerűen.

•

Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten.

•

Az ugrások legfontosabb mozzanatainak – elugrás, légmunka, talajra érkezés
– ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele.

•

A hajítás legjellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása.

•

A tanult talajgyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása; a saját testtömeg fölötti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban.

•

Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszvétel zökkenőmentes összekapcsolása.

•

A labdatovábbítás és –birtoklás biztonságának növelése, labdaátvételre helyezkedés üres helyre futással.

•

Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba.

•

A szabadban végzett mozgásos tevékenységek végzése.

Témakörök
Témakörök

Tartalmak

Rendgyakorlatok

Szokványos alakzatok (egy-, kétsoros vonal, egyes, kettes, hármas,
négyes oszlop).
Vonulások zárt rendben.
Alakzatváltozások (fejlődések, szakadozások vonalalakzatból
oszlopba és vissza).
Testfordulatok.

Előkészítés, alapozás és
prevenció

Gimnasztika (önállóan szabadon végezhető vagy játékos és
határozott formájú szabad-, társas- és szergyakorlatok).
Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok.
Játékos előkészítő feladatmegoldások.

Atlétikai jellegű
feladatmegoldások

Speciálisan előkészítő gyakorlatok a feldolgozandó anyag
függvényében. (Futó-, ugró-, dobóiskola.)
Futások:
Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés
nélkül; állórajt).
Vágtafutások.

Iramfutások.
Tartós futások.
Futás feladatokkal.
Szökdelések, ugrások:
Távolugrás (guggoló technika) ugrósávból.
Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával.
Szökdelés egy, váltott és páros lábon.
Dobások:
Hajítások, lökések, vetések, egy és két kézzel, helyből és
nekifutásból.
Célba dobások.
Testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva.
Torna jellegű
feladatmegoldások

Speciális előkészítő és célgyakorlatok.
Támaszhelyzetek és gyakorlatok
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok:
Gurulóátfordulások (előre és hátra különböző kiinduló
helyzetekből).
Kézenátfordulás oldalra.
Állások támaszhelyzetekben (tarkón, fejen, segítséggel bordásfalnál
kézen).
Összefüggő 3-4 elemből álló talajgyakorlat.
Támaszugrások:
Fölguggolás, terpeszleugrás.
Fölguggolás, gurulóátfordulás előre.
Bordásfalon lendületek oldalra.
Függőszereken nyújtott és hajlított függésben térd- és
sarokemelések.
Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok:
Gerendán, vízszintes és ferde padon, talajra rajzolt vonalakon
járások előre, hátra, oldalra, haladások térdelő, négykézláb
támaszban, hason- és hanyattfekvésben.

Testnevelési és
sportjátékok: kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás,
floorball

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és
testnevelési játékok.
A labdakezelés egyszerű módjai (labdavezetés kézzel, lábbal,
ütővel; átadások, átvételek helyben, majd tovahaladással).
Gól- és pontszerzés egyszerű megoldásai.
Játék egyszerűsített szabályokkal.
Labdás testnevelési játékok.

Szabadidős
sporttevékenységek

Szabadtéri sportok.
A téli sportformák megvalósítható módjai és téli játékok
(korcsolyázás, sízés, szánkózás, hócsaták).
Kerékpározás.
Helyváltoztató eszközök használata (görkorcsolya, gördeszka stb).

A továbbhaladás feltételei
•

A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően.

•

Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.

•

Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test fölötti uralom támasz- és függésgyakorlatokban.

•

Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba.

•

A test-test elleni küzdelem vállalása.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 6. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
•

A rendgyakorlatoknál az alakzatok változtatásának biztonságos végrehajtása,
közlekedés zárt alakzatban.

•

A gyakorlási rend betartása, egyszerűbb szervezési feladatok vállalása.

•

Gimnasztikai gyakorlatok, valamint a sokoldalú előkészítő feladatok egyéni
és együttes végzése, azok szakkifejezéseinek ismerete.

•

Gyors megindulások és futások jelre.

•

Állóképességi futás 10-12 percig egyéni iramban, a futósebességnek a távhoz
igazítása.

•

Ugrások a kar- és lábmunka összhangjának megteremtésével.

•

Kislabda-hajítás a dobás hátulról történő indításával, a labda minél hosszabb
úton történő gyorsításával.

•

A talajon, valamint a függőszeren tanult gyakorlatoknak, illetve ezek kapcsolatainak végzése.

•

Támaszugrások erőteljes elugrással, növekvő első ívvel, egyensúlyvesztés
nélküli talajra érkezéssel.

•

Labdakezelés mozgás közben.

•

Támadásban a labdaátvételre (üres helyre) helyezkedés, illetve labdatovábbítás a szabadon levő társnak, védekezésben a labdát birtokló zavarása.

•

A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése.

Témakörök
Témakörök

Tartalmak

Rendgyakorlatok

Az 5. évfolyamon jelzett alakzatok felvételének és az
alakzatváltoztatások teljesítésének fegyelmezett, gyors végrehajtása.
Táv- és térköz felvételének pontos végrehajtása.
Megindulás, vonulás és megállás a megfelelő lábrendben.

Előkészítés és
prevenció

Egyénileg vagy együttesen végzett, szabad- vagy szabadgyakorlati
alapformájú társas- és szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly).
Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok.
Egyszerű relaxációs eljárások.
Játékos előkészítő feladatmegoldások.

Atlétikai jellegű
feladatmegoldások

Speciálisa előkészítő és célgyakorlatok a feldolgozandó anyag
hatékonyabb elsajátítása érdekében (futó-, ugró- és dobóiskolák).
Futások:
Állórajt.
Guggoló-, térdelőrajt.

Tartós futás növekvő időtartamig.
Futás feladatokkal.
Szökdelések, ugrások:
Távolugrás elugróvonalról.
Magasugrás.
Szökdelések egy, váltott és páros lábon.
Dobások:
Hajítások, lökések, vetések (2 kg-os tömöttlabdával), egy és két
kézzel, helyből és nekifutásból.
Kislabda-hajítás távolba és célba.
Játékos versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva.
Torna jellegű
feladatmegoldások

Speciális előkészítő és célgyakorlatok.
Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok:
Gurulóátfordulás talajon előre, hátra és sorozatban is.
Kézenátfordulás oldalra.
Kézenállási kísérletek bordásfalnál társ segítségével és szabadon.
Támaszugrások:
Fölguggolás, terpeszleugrás.
Fölguggolás, gurulóátfordulás előre.
Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok:
Járások talajra rajzolt vonalakon, vízszintes és ferde padon előre, hátra,
oldalra térdelő és négykézláb támaszban, kúszás hason- és
hanyattfekvésben.

Testnevelési és
sportjátékok:
kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, floorball

Speciálisan előkészítő, labdás ügyességet fejlesztő feladatok és
testnevelési játékok.
Az alapvető technikai és taktikai elemek (labdavezetés, -továbbítás,
-átvétel, -lekezelés, gól- és pontszerzés) elsajátítása és alkalmazása
játékhelyzetekben.
Egy-egy ellen támadási és védekezési megoldás. Játék egyszerűsített
szabályokkal.

Szabadidős
sporttevékenységek

Szabadtéri sportok.
A téli sportok megvalósítható formái és téli játékok (szánkózás, sízés,
korcsolyázás, hócsata stb.).
Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak).
Kerékpározás.
Helyváltoztatási eszközök alkalmazása (görkorcsolya, gördeszka stb.).

A továbbhaladás feltételei
•

Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában.

•

Jártasság a bemelegítésre és a képességfejlesztésre is alkalmas gyakorlatok
végzésében.

•

A tanult tornagyakorlatok biztonságos és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása.

•

Labdajátékokban a tanult technikai elemek alkalmazása.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 7. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
A rendgyakorlatok egyöntetű és pontos végrehajtása.
Hasznosítható ismeretszerzés a játékok és a versenyek szervezésében és lebonyolításában.
A bemelegítést, sokoldalú előkészítést és a testtartási rendellenességek megelőzését
szolgáló gyakorlatok végzése, ezek hatásának növelését eredményező megoldások (formák) ismerete.
Atlétikában az egyéni adottságoknak és a feladat jellegének megfelelő feladatmegoldások: laza, könnyű, vágtafutás, valamint 10-12 percig tartó folyamatos futás növekvő intenzitással. Ugrásoknál optimális sebességű nekifutás, a kar- és láblendítés jelentőségének ismerete. A hajító és lökő mozdulat csiszolása.
Legalább 4 elemből álló összefüggő talajgyakorlat bemutatása, az összekötő elemek
szerepének ismerete és azok alkalmazása.
Lendületes támaszugrások.
Labdajátékban a társakhoz és a labdához való igazodás, emberfogásos védekezés.
A tanult technikai elemek passzív majd aktív védővel szemben való alkalmazása.
Sportszerű test-test elleni küzdelem.
A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése.
Témakörök
Témakörök

Tartalmak

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatási formák módosításához szükséges alakzatváltoztatások
(sorakozó, fejlődések, szakadozások, foglalkoztatási forma módosítása
utasítása).

Előkészítés,
prevenció

2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok s szabadgyakorlati alapformájú társas,
kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok, amelyek egyidejűleg két
alapformát is tartalmazhatnak (hajlításban, döntésben fordítás,
fordításban döntés stb).
Tartásjavító a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok, valamint az
egyéb ortopédiai elváltozásokat megelőző, ellensúlyozó gyakorlatok.
Játékos előkészítő gyakorlatok.

Atlétikai jellegű
feladatmegoldások

Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Futások:
A korábban tanult rajtformák pontos, célszerű végrehajtása.
Fokozó futás.
Vágtafutás.
Futás feladatokkal, futás akadályok felett.
Tartós futás iramnehezítésekkel.

Szökdelések, ugrások:
Szökdelő iskola.
Távolugrás helyből, távol- és magasugrás nekifutással.
Dobások:
Kislabdahajítás távolba.
Lökések tömött labdával helyből egy és két kézzel.
Játékok, versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva.
Torna jellegű
feladatmegoldások

A feldolgozandó témát speciálisan előkészítő és célgyakorlatok.
Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok:
Talajtorna.
Gurulóátfordulás előre és hátra (sorozatban is) és repülő
gurulóátfordulás.
Fejállás.
Kézállás.
Kézenátfordulás oldalra.
Támlázás emelt padon oldalirányban.
Összefüggő, legalább 4 elemből álló talajgyakorlat.
Támaszugrások:
Terpeszátugrás harántterpeszállásban álló előrehajló társon át
(bakugrás).
Gurulóátfordulás előre és terpeszátugrás 4 illetve 5 részes szekrényen.

Testnevelési és
sportjátékok:
kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás, floorball.

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és
testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága
függvényében választott két sportjáték legfőbb játékelemeinek
tökéletesítése.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai az adott sportjátékban.
A sportjátékok és a motorikus képességek fejlesztését szolgáló, a
tanulók játékigényét kielégítő testnevelési játékok.

Természetben űzhető A lehetőségektől függően szánkózás, korcsolyázás, sízés, kerékpározás,
sportok
görkorcsolya, gördeszka stb.

A továbbhaladás feltételei
•

A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra.

•

Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése.

•

Az atlétikai mozgások megközelítően helyes technikai végrehajtása.

•

A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága.

•

Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés.

•

Küzdeni tudás és sportszerűség.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT – 8. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az előző évfolyamokon tanult rendgyakorlatok pontos és gyors végrehajtása, az utasítások fegyelmezett követése.
A sokoldalú előkészítésre és a prevencióra alkalmas gyakorlatok (részben) önálló végzése, az ismétlésszám és az intenzitás növelésével azok hatásfokának emelése, az alapvető fizikai képességek önmagukhoz mért optimális fejlesztése.
Az atlétikai mozgások helyes technikai végrehajtása, görcsös erőlködés nélküli vágtafutás, valamint kitartó futás 10-12 percig, a futás távját fokozatosan növelve.
Energikus elugrás, térnyerő légmunka az ugrásoknál.
A hajításnál és a lökésnél a lendületszerzés és a kidobás harmonikus összekapcsolása.
Tornában a talajon, a tanult mozgáselemekből összeállított gyakorlat, valamint lendületesen, biztonságos talajra érkezéssel végrehajtott támaszugrások végzése.
Labdajátékokban a legáltalánosabb támadási és védekezési megoldások ismeretének birtokában a választott játék(ok) aktív és élményszerű játszása.
A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése.
Témakörök
Témakörök

Tartalmak

Rendgyakorlatok

A testnevelésben alkalmazott és szükséges rendgyakorlatok teljes köre

Előkészítés,
prevenció

2-4-8-16 ütemű, 2-3 alapformát tartalmazó szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati alapformájú társas gyakorlatok együttes és önálló
végrehajtása.
tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok, valamint az egyéb
ortopédiai elváltozásokat megelőző, ellensúlyozó gyakorlatok.
Játékos előkészítő feladatmegoldások

Atlétikai jellegű
A tanítandó anyag elsajátítását speciálisan előkészítő és célgyakorlatok.
feladatmegoldások Futások:
Eredményes rajtvégrehajtás feladathelyzetben.
Fokozó futás, vágtafutás.
Futás nehezítésekkel(terep, akadály).
Tartós futás a táv növelésével. Váltófutás.
Szökdelések, ugrások:
Szökdelő iskolák.
Helyből ugrások.
Sorozatugrások.
Távol- és magasugrás az atlétikában leírt fejlettebb technikával.
Dobások:
Kislabda-hajítás távolba.
Súlylökés helyből és becsúszással.
Hajítások, vetések tömött labdával, két kézzel.

Játékok, versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva.
Torna jellegű
A tanítandó anyagot speciálisan előkészítő és célgyakorlatok.
feladatmegoldások Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok:
Talajtorna.
Gurulóátfordulás előre, hátra, sorozatban is.
Repülő gurulóátfordulás előre sérülést nem okozó tárgyon és fekvő,
térdelő társon át.
Fejállás.
Kézállás.
Kézenátfordulás oldalra:
Támlázás két emelt párhuzamos padon előre, hátra.
Összefüggő gyakorlat a tanult elemekből.
Támaszugrások:
Kismacska-ugrás 4 illetve 5 részes szekrényen.
Gurulóátfordulás előre 4 illetve 5 részes szekrényen.
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok:
Mászás kötélen.
Függeszkedési kísérletek.
Gyűrűn, két kötélen lendület előre-hátra, lebegőfüggés, lefüggés,
hátsófüggés, lendület hátra és homorított leugrás.
Testnevelési és
sportjátékok:
kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás, floorball

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok, játékok.
A motorikus képességek fejlesztését és a tanulók játékigényének
kielégítését szolgáló testnevelési játékok.
Az iskola feltételei, a tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága
függvényében választott két sportjáték elemeinek gazdagítása, főbb
támadási és védekezési megoldásainak elsajátítása.

Természetben
űzhető sportok

Az iskola lehetőségei szerint korcsolyázás, szánkózás, sízés,
kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka stb.

A továbbhaladás feltételei
•

Rendgyakorlatoknál a kapott utasítások fegyelmezett végrehajtása.

•

A sokoldalú előkészítő és prevenciós gyakorlatok hatásainak életkoruknak
megfelelő ismerete és azok helyes végrehajtása.

•

Az atlétikai mozgások összerendezett, önmagukhoz mérten javuló eredményességű bemutatása.

•

A tornagyakorlatok biztonságos végzése helyes testtartásra törekvéssel.

•

Alapvető labdakezelési ismeretek birtoklása, a játékhelyzetekhez való alkalmazkodás.

•

Küzdeni tudás és sportszerűség.

„Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen
bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb
dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd.”
(Henry Ford)

