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Helyi tantárgyi tanterv 

 
Bevezetés: 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek.  

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

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

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

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, 

ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, 

felfogja, mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi 

és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.  

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 

szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 

helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

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

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A 

tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni 
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tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. 

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A gyermekek 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. 

Célok és feladatok: 

Iskolánkban kötelező idegen nyelv az angol, amelynek oktatása harmadik osztálytól 

kötelező a tanulók számára. Az idegen nyelven történő beszéd és hallás képességét fejlesztjük 

játékos formában. A 3-4-ik évfolyamon az olvasás és írás képességének fejlesztése is 

megtörténik. Erre az időszakra a gyerekeknek már biztos tudással kell rendelkezniük az 

anyanyelven történő írással és olvasással, így az idegen nyelven való készségfejlesztés, a 

kezdeti nehézségeket legyőzve már sikeres szokott lenni. Az 5-8-ik évfolyamon az 

alapszakaszban elsajátított készségek magasabb szintű fejlesztése valósul meg, hogy az 

általános iskolát elhagyó gyermekek már egy biztos, kommunikatív nyelvtudással kezdjék 

meg a középiskolai oktatást. 

 

Kulcskompetenciák: 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. Az idegen nyelv tanítása a tantárgy 

jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. 

Anyanyelvi kompetencia: 

A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi 

kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv 

tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A 

két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is 

lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az 

idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. Az 

anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv 

tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi tudatosság 

alakulására. 

Szociális kompetencia: 

A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek 

felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a célnyelv 

kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanulók együttműködését 

ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális érzékenységének 

fejlesztéséhez.  
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Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az idegennyelv-

tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek 

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

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

világát.  

A hatékony, önálló tanulás: 

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

tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket 

idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján. Az önálló tanulás képességének kialakításában 

hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus szövegek, a 

direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott 

szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a 

produktív nyelvhasználatra is. 

Digitális kompetencia: 

 A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom 

technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és szabadidő 

terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció 

és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

 

Fejlesztési feladatok: 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő 

bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 

minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

Az idegen nyelvi kerettanterv a következő fejlesztési egységekből állnak: 

 a hallott és olvasott szöveg értése,  

a szóbeli interakció,  

az összefüggő beszéd és  

az íráskészség.  

Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére.  

A fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, 

az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A 

hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

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

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  
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Hallott szöveg értése 
A tanuló megért 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást megért, 

arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.  
 

Beszédkészség 
A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, 

verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.  
 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány 

szóból álló mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  
 

Íráskészség 
A tanuló 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatokat.  
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Tanterv: 
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai 

szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel 

mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek 

megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában. 

A 4-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek a tanulók életkorához, 

szükségleteihez alkalmazkodva.  

 

 
3. évfolyam, 

 

4. évfolyam, 

 

Első idegen nyelv 1 óra 2 óra 

 

Iskolánkban már a 3. évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás. 
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3. évfolyam 

Heti óraszám: 1 

Évi óraszám: 37 

A 3. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy 

felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és 

kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti 

sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és 

erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló 

nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

A nyelvtanulás kezdő szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a 

magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a 

tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan. 

 

Témakörök: 

 

Család   10 óra  

Vallási tartalom -1 óra: angolul megnevezni Jézus családját; 

Köszöntünk Jézus 

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

Otthon  12 óra 

Vallási tartalom -1 óra: A betlehemi jászol 

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak. 6 óra 
Vallási tartalom -1 óra: Noé bárkája 

Környezetismeret: 

iskolai környezet., 

barátok. 

Matematika: halmazok. 

 

Étkezés 8  óra 

Vallási tartalom -1 óra: Húsvét ünnepe- A húsvéti bárány 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halmazok, 

állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 
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Kommunikációs szándékok 
 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Good morning. 

Hello Poppy. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Bean. 

I'm fine, thank you.  

Hi! 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Goodbye. 

Bye!h 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, bemutatás: What's your name?  

My name is Woody. 

This is Captain Shadow. 

 

I'm Poppy. 

Hello. 

Hi!  

Nice to meet you.  

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

No problem. 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése: 

What is it? What's this? 

What’s it in English? 

Who is this? 

It’s a …/ That’s a… 

 

This is… 

Információkérés, 

információadás: 

Is it an aeroplane? 

Have you got your bag? 

Has she got her umbrella? 

 

Is there…? 

Yes, it is. / No, it isn't. 

Yes, I have. / No, I haven't. 

Yes, she has. / No, she 

hasn't. 

Yes, there is. / No there isn't. 

Tudás, nemtudás: What is it? I don’t know. 

 

Év végi 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. 

Tudjon köszönni, megköszönni, bemutatkozni. Tudjon kérdéseket feltenni képekről a 

tanult nyelvtani ismeretekkel, azokra válaszolni, figyelve a kiejtésre, hanglejtésre, hangsúlyra, 

a helyes ritmusra. Ismerje az angol ABC-t, ismerje a témakörök alapvető szókincsét passzív 

és aktív formában. A tanult szavakat tudja helyesen leírni. 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  

Helyi tanterv – Angol – 4. évfolyam  

11 
 

4. évfolyam 

 
Heti óraszám: 2 

Évi óraszám: 74 

 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a 

hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során 

a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

A nyelvtani jártasságokat és készségeket a tanult lexikai és nyelvtani ismeretek 

felhasználásával tovább kell fejleszteni. 

Témakörök: 

Idő, időjárás      17 óra 

Vallási tartalom -  2 óra: A teremtés hét napja; Minden, amit teremtett, 

jó! 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az idő 

mérése, az idő kifejezése 

a mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése.  

Öltözködés     17 óra 

Vallási tartalom – 2 óra: A gazdag és a szegény ember 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halmazok. 

Sport    17 óra 

Vallási tartalom – 2 óra: Játékfoglalkozás, éneklés 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: 

testrészek, 

egészségvédelem. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

Természet, állatok    17 óra 

Vallási tartalom – 2 óra: Özönvíz, bárka, világvége; Pusztulás és 

menedék 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények csoportosítása 

élőhely, táplálkozási 

mód, egyéb 

tulajdonságok szerint; 

változatos élővilág. 

 

Matematika: halmazok, 

adatgyűjtés, adatok 

lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok – 6 óra 

Vallási tartalom –  1 óra Karácsony és húsvét feldolgozása: ;A húsvéti 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyományok. 
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bárány; Advent első hete 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok 
 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?  

Do you like swimming? 

I like it. I don’t like it. 

Yes, I do. /No, I don’t. 

 

Fogalomkörök: 
 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of 

verb be 

 

I’m clever. 

Are you tall? Yes, I am.  

I’m not short. 

 

  Present forms of 

there is/there are  

 

There are five rabbits in the 

hat. 

  Imperatives 

 

Sit down! Don’t stand up! 

Listen, please. Find… 

Képesség kifejezése**  Expressing ability Can you see an elephant? 

Yes, I can. / No, I can't. 

Birtoklás kifejezése  Possessive 

adjectives** 

 

my book, your bag, his/her 

balloon 

  Possessive …'s Whose cage is this? 

It's the lion's cage. 

  Present forms of 

have got  

 

I’ve got two brothers. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a pencil? Yes, I 

have. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

 

 

 

Where? 

Here, there, left, right  

In, on, under, … 

 

Mennyiségi viszonyok  Singular/plural 

forms of nouns 

 

Cardinal numbers 

1-20 

 

How many monsters are there 

in the picture? There are four. 

 

 

Minőségi viszonyok   

 

 

 

What’s it like? 

It’s big, small, beautiful, ugly, 

... 

 

What colour is it? 

It’s red, blue, … 
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Logikai viszonyok  Linking words And/or/but 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Demonstrative 

Pronouns 

 

Personal Pronouns 

Articles 

This/that/these/those 

 

I,you,he,she,it,we, they 

A, an, the 

 

 

Év végi követelmények: 
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi 

óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol 

ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és 

néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, 

ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 

 

A tanuló teljesítményének értékelése: 

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: egyrészt visszajelzést 

nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról, másrészt a 

kisdiákok nyelvtanulási motivációját fenntartani és tovább erősíteni, harmadrészt hozzájárulni 

reális önértékelésük kialakításához. 

Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés fejlesztése áll, a 

gyerekeket elsősorban ebből az alapkészségből kell értékelni. Alapelv, hogy értékeléskor a 

gyakorlás során alkalmazott tevékenységeket kell használni, és a gyerekek értékelése 

folyamatosan történjen. Minden héten kapjanak visszajelzést az előrehaladásról, és értsék, 

miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Az értékelésnek pozitívnak kell lennie, mely nem 

azonos a hibák összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a diákok tudnak, ne a hiányosságokat 

hangsúlyozzuk. Mivel ennek a korosztálynak a beszédértésben és beszédkészség területén is a 

folytonosság az erőssége, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan 

megoldásokra. 

A számonkérés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz 

hasonlóan. A gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani arra, 

hogy fejlődésükről számot adjanak. 

Negyedik osztályban már számíthatunk a gyerekek önértékelésére is. Fontos, hogy 

tisztában legyenek saját fejlődésük menetével, hol kell még jobban teljesíteniük, milyen 

területen igazán jók. 

A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a 

nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük. 

Harmadik és negyedik évfolyamon érdemjegyet kapnak a tanulók félévkor és az év 

végén is. 
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         Német  

Helyi tanterv 

 

3.-4. évfolyam 

 

A német tantárgy óraszámai 

Évfolyam 1.  2.  

Kötelező 
tanórai 
foglalkozás 
óraszámai 

        1        2 
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Célok és feladatok 

 

Az alsó tagozaton 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. 

Természetes része a gyerekek órai beszédének 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.  

 

 

Fejlesztési 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 csoport-munkában. Ismerkedjen meg néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégiával. 
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Témalista  

 

     Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. 

– Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása; 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. 

 

Témakörök, tartalmak 

 

Kommunikációs szándékok 

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. 
 

Fogalomkörök 

– Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

– Birtoklás kifejezése 

– Térbeli viszonyok 

– Időbeli viszonyok 

– Mennyiségi viszonyok 

– Minőségi viszonyok 
 

A továbbhaladás feltételei 
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Hallott szöveg értése 

A tanuló megért 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol; 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

– egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel, 

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. 

A nyelvi mellékletek az egyes nyelvekből változatlanul mintául szolgálnak. 

 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: egyrészt visszajelzést nyújtani az 

előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról, másrészt a kisdiákok 

nyelvtanulási motivációját fenntartani és tovább erősíteni, harmadrészt hozzájárulni reális 

önértékelésük kialakításához. 

Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés fejlesztése áll, a gyerekeket 

elsősorban ebből az alapkészségből kell értékelni. Alapelv, hogy értékeléskor a gyakorlás 

során alkalmazott tevékenységeket kell használni, és a gyerekek értékelése folyamatosan 
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történjen. Például, ha a tanév vége felé szókincsük fejlettségének szintjét 

írásban is értékeljük, az órai feladatokhoz hasonló feladattípusokat használjunk (pl. rövid, 

ismert állatnevekből kihagyott egy-egy betűt kell pótolni, vagy ismert állatok neveit kell 

párosítani az őket egyértelműen ábrázoló képekkel). 

Az értékelésnek pozitívnak kell lennie, mely nem azonos a hibák összeszámolásával. Azt 

értékeljük, amit a diákok tudnak, ne a hiányosságokat hangsúlyozzuk. Mivel ennek a 

korosztálynak a beszédértésben és beszédkészség területén is a folytonosság az erőssége, csak 

tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan megoldásokra. 

A számonkérés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz hasonlóan. A 

gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Feltétlenül kerülni kell a hagyományos "felelés" jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen 

hozzájárul a gátlások erősödéséhez. 

Negyedik osztályban már számíthatunk a gyerekek önértékelésére is. Fontos, hogy tisztában 

legyenek saját fejlődésük menetével, hol kell még jobban teljesíteniük, milyen területen 

igazán jók. 

A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi 

készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük. 

 

Témakörök, tartalmak Tevékenységformák Ellenőrzés, értékelés 

Család 
- Én és a családom 

             Családtagok 
bemutatása   
     
Otthon 

- Otthonom, szűkebb 

környezetem 

- Lakóhelyem, tágabb 

környezetem  

 

Étkezés 
          - Napi étkezések 
            Kedvenc ételeim, 
italaim 
 
Idő, időjárás 
         -  Évszakok, hónapok 
        -   A hét napjai és a 
napszakok 
          Az óra 

- Időjárás 

 

egyéni munka 
pármunka 
kooperatív tevékenységek 
csoportmunka 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
szóbeli utasításra adott testi 
válasz 
autentikus dalok, versek, 
kiszámolók, játékok, mesék 
történetek feldolgozása, 
eljátszása 
kerettantervi 
kapcsolatokhoz fűződő 
tevékenységek                 
 ( rajzolás, hajtogatás, 
színezés, daltanulás, mérés, 
csoportosítás, mozgásos 
játékok) 
 

Ebben az életkorban 
elsősorban a primer 
készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az 
ellenőrzés, értékelés 
középpontjában is a hallott 
szöveg értése áll. Fejlődését 
az órai utasítások és 
cselekvésekre épülő játékos 
feladatok teljesítéséből 
követhetjük nyomon. 
A beszéd az egyszavas 
válaszoktól (igen, nem, szín, 
szám, stb) a memorizált 
nagyobb elemezetlen 
nagyobb egységek 
használatáig terjed 
(köszönés, mondóka, 
körjáték, dal) 
Az olvasás, írás bevezetése 
folyamatosan történik. Az 
értékelésénél az olvasási 
technikát és a másolás 
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Öltözködés 
             Évszakok-
ruhadarabok 

- Kedvenc ruháim-

színek 

 
Sport 
            Mozgás 

- Kedvenc sportom 

 
Iskola, barátok 
        Iskolám 
     -    Tantárgyak, tanszerek, 
számok 
     -    Osztálytársaim, 
barátaim 
 
Szabadidő  
         Szabadidős 
tevékenységek 

- Kedvenc időtöltésem 

 

Természet, állatok 
         Kisállatok 
       -   Kedvenc állataim 
       -  Állatok a ház körül 
       -  Vadon élő és állatkerti 
álatok 
 
Ünnepek és hagyományok 
          Az én ünnepeim 

- Ünnepek itthon és a 

német kultúrában 

-  

Fantázia és valóság 
 A cirkusz 
 
 
 
 
 

helyességét vizsgáljuk. 
Szóbeli értékelés formái 

- Rövidebb tanulói 

megnyilvánulások, 

hozzászólások 

értékelése 

Félévkor és év végén 
érdemjegyet kapnak a 
tanulók. 
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Témakörök, tartalmak Tevékenységformák Ellenőrzés, értékelés 

Család 
- Én és a családom 

             Családtagok bemutatása   
     
Otthon 

- Otthonom, szűkebb 
környezetem 

- Lakóhelyem, tágabb 
környezetem  
 

Étkezés 
          - Napi étkezések 
            Kedvenc ételeim, italaim 
 
Idő, időjárás 
         -  Évszakok, hónapok 
        -   A hét napjai és a napszakok 
          Az óra 

- Időjárás 
 

Öltözködés 
             Évszakok-ruhadarabok 

- Kedvenc ruháim-színek 
 
Sport 
            Mozgás 

- Kedvenc sportom 
 
Iskola, barátok 
        Iskolám 
     -    Tantárgyak, tanszerek, 
számok 
     -    Osztálytársaim, barátaim 
 
Szabadidő  
         Szabadidős tevékenységek 

- Kedvenc időtöltésem 
 

Természet, állatok 
         Kisállatok 
       -   Kedvenc állataim 
       -  Állatok a ház körül 
       -  Vadon élő és állatkerti álatok 
 
Ünnepek és hagyományok 
          Az én ünnepeim 

- Ünnepek itthon és a 
német kultúrában 

-  
Fantázia és valóság 
 A cirkusz 
 
 

egyéni munka 
pármunka 
kooperatív tevékenységek 
csoportmunka 
frontális osztálymunka 
drámajáték 
szóbeli utasításra adott testi válasz 
autentikus dalok, versek, 
kiszámolók, játékok, mesék 
történetek feldolgozása, eljátszása 
kerettantervi kapcsolatokhoz 
fűződő tevékenységek                 ( 
rajzolás, hajtogatás, színezés, 
daltanulás, mérés, csoportosítás, 
mozgásos játékok) 
 

Ebben az életkorban elsősorban a 
primer készségek fejlesztése a 
legfontosabb, ezért az ellenőrzés, 
értékelés középpontjában is a 
hallott szöveg értése áll. Fejlődését 
az órai utasítások és cselekvésekre 
épülő játékos feladatok 
teljesítéséből követhetjük 
nyomon. 
A beszéd az egyszavas válaszoktól 
(igen, nem, szín, szám, stb) a 
memorizált nagyobb elemezetlen 
nagyobb egységek használatáig 
terjed (köszönés, mondóka, 
körjáték, dal) 
Az olvasás, írás bevezetése 
folyamatosan történik. Az 
értékelésénél az olvasási technikát 
és a másolás helyességét 
vizsgáljuk. 
Szóbeli értékelés formái 

- Rövidebb tanulói 
megnyilvánulások, 
hozzászólások értékelése 

 

 
 
A német tantárgy óraszámai 
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Évfolyam 3. 4. 

Kötelező tanórai 
foglalkozás 
óraszámai 

          1           2 
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Magyar nyelv és irodalom 

Helyi tanterv 

 

 

 

 

 

1-4. osztály 
 

 

 
 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 1-4. évfolyam minden osztálya 

számára. 
A tantárgy 
órakerete: 
Évfolyam 

Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi 
órakeret 

Helyi tervezésű 
órakeret 

1. 8 296 267 29 

2. 8 296 267 29 

3. 7 259 233 26 

4. 7 259 233 26 
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Magyar nyelv és irodalom 
 

 

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

célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen 

ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is 

a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a 

kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló 

ismeretszerzés és a tanulás. 

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

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a 

helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új 

elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének 

elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják 

és használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, 

a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek 

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

irodalmi kultúra megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, 

egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott 

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

társas kapcsolatok fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 
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1 - 2. évfolyam 
 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, 

hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti 

motívumok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya 

fogalmak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a 

ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. 

Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és 

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

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok 

átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti 

alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, 

tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös 

tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek 

kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes 

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

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

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép 

kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít 

néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés 

folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, 

viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd önálló 

információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud 

kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.  

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

magyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. 

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

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

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

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a 

tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás 

folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, 

gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.  

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

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat 

a szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle 

használatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik 

feltétele a szókincs árnyalt ismerete.  
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Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való 

foglalkozásnak. A fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján 

megértse tankönyvei szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a 

legkülönfélébb tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és 

kreatív használatára nevelni. 

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

betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel 

az életkorban elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az 

emeltebb igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a 

magyar nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A 

fogalomalkotás nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási 

szabályismeret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással 

párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító 

tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

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

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban legyenek képesek irányítani.  
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Tematikai egység címe Órakeret 296 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 

28 óra  

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése 25 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás jelrendszerének 

elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása 

70 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése 20 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 5 óra 

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása 26 óra 

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 50 óra 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése – 

folyamatos 

15 óra 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 20 óra 

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

– folyamatos 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 

20 óra 

Számonkérés 12 óra 

Összesen 296 
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1. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejezése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése. Mondatok, szövegek 

olvasásakor, memoriterek 

elmondásakor a hanglejtés, a 

hangsúly helyes alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

 bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Hittan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás 

előkészítése 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, 

szorongásmentes olvasási 

környezet megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges 

képességek és részképességek 

fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, 

figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, nyelvhasználati 

szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok felismerése, 

relációs szókincs, nyelvi 

tudatosság). 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő az 

olvasás tanulásában; 

 rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és szókinccsel 

az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

 részképességei elérték a 

szükséges szintet. 

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, 

reprodukció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika, 

Testnevelés és sport: 

irányok azonosítása, 

megnevezése. 

 

Hittan: A hittan 

kulcsfogalmának 

megerősítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 

kialakítása 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, 

szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, 

A tanuló 

 olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

 ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 

 

Hittan: Imádságok 

szerepe a szövegeken 

keresztül. 
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fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási 

képesség. 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

 biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

 ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

 rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

 biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

Kulcsfogalmak/ 

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

összefoglalás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről).   

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

A tanuló 

 ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

 felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit,  

 használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

 a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

következtetés, 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Hittan: Egyházi 

ünnepeink, jelképeink 

megismerése. 

 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

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

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

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

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése. Ismerkedés hazai 

kisebbségek és más népek 

irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy 

alakjairól.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

A cím és a tartalom kapcsolatának 

felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi 

műveket; 

 képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére 

műfaji jellemzőinek alapján 

(pl. mese, költemény, 

mondóka, találós kérdés); 

 néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

 dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése közvetlen 

példák alapján. 

Címadás. Saját megélt 

élmények és 

tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített világokkal 

(pl. gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és kép 

szerepe a mesevilágban. 
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Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

Hittan: én és szűkebb 

közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

ismétlődés, rím. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, 

hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

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

feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban.  

Analizáló, szintetizáló feladatok 

végzése. 

Tájékozódás térben, síkban.  

A füzet és az írószerek 

használata. Finommozgások, 

mozgáskoordináció fejlesztése.  

Vonalvezetési gyakorlatok, 

betűelemek vázolása, írása. 

Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában; 

 előzetes képességei és 

ismeretei megfelelőek az 

írástanulás megkezdéséhez; 

 finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő 

szintű; 

 tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben. 

,Életvitel és gyakorlat: 

a finommozgások 

fejlesztése (pl. 

gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a 

finommozgások 

fejlesztése rajzolással, 

festéssel, mintázással. 

 

Hittan: az írott nyelvi 

kommunikációs és az 

íratlan viselkedés 

szabályai.  

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek 

figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk 

szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak 

írása.  

A hangok időtartamának jelölése. 

Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, 

rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak 

látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Rövid mondatok írása 

tollbamondásra és emlékezetből. 

A tanuló 

 ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

 írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata. 

Hittan: Bibliai 

alapfogalmak 

másolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

15 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang 

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 
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után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Hittan: Rövid 

imádságok másolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. A 

fantázia és képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

A tanuló 

 a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás. 

 Születés, növekedés, 

változások, az elmúlás 

kérdései, ezzel kapcsolatos 

öröm, szomorúság, félelem. 

 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 
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Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

 

Hittan: Ki vagyok én 

Istennek? Isten ki 

nekem? Hol a helyem, 

mi a szerepem a 

családon belül?   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. Család, 

gyökerek, születés, elmúlás, a feltámadás reménysége.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis). A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

szálon futó történekben. 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

szépirodalmi szövegek kapcsán. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel. 

Egyszerű közmondások, szólások 

megismerése, megfelelő 

alkalmazása. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

  meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

 meghallgatja mások érvelését 

is; 

 képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Hittan:  családtagjaim, 

szeretet, barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 
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bábjáték).  

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép, egyházi ünnep, 

egyházi jelkép. 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei az 1. 

évfolyam végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, 

utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. 

Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 

udvarias nyelvi formáit. Legyen képes 2-3 összefüggő mondat alkotására. 

Számoljon be röviden élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

Szöveghűen mondja el a memoritereket:  

- Illyés Gyula: Csöpög a hólé 

- Fazekas Anna: Sándor, József, Benedek 

- Kányádi Sándor: Április hónapja 

- Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny 

- Petõfi Sándor: Nemzeti dal (részlet) 

- Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) 

- Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? 

- Móricz Zsigmond: A török és a tehenek 

- Gazdag Erzsi: Mesebolt 

- Népdal: Huszárgyerek 

 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismerje a magyar ábécét. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az 

olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai 

és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. 

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

Számonkérés Órakeret: 12 

Ismétlés Órakeret: 20 

Összesen 288 
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2. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 296 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 

26 óra  

A szövegértő olvasás előkészítése 85 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 10 óra 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése – 

folyamatos 

40 óra 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

- Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása 

- Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 

30 óra 

 

42 óra 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 20 óra 

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

– folyamatos 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 

19 óra 

Számonkérés 19 óra 

Összesen 296 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejezése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése. Mondatok, szövegek 

olvasásakor, memoriterek 

elmondásakor a hanglejtés, a 

hangsúly helyes alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

 bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Hittan: én és 

családom,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szövegértő olvasás előkészítése Órakeret 

85 óra 

Előzetes tudás A ábécé ismerete, biztos betű felismerési, összevonási képesség.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás fejlesztése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről).   

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

A tanuló 

 ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

 felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit,  

 használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

 a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

következtetés, 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

 

Hittan: Bibliai 

szövegek olvasása, 

feldolgozása. 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Néhány mondóka, vers ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

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

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

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

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése. Ismerkedés hazai 

kisebbségek és más népek 

irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy 

alakjairól.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, 

találós kérdés); 

 néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

 dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 
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Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

mesevilágban. 

 

Hittan:  én és szűkebb 

közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

ismétlődés, rím. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

40 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Hittan: Bibliai nevek 

keresése rögzítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

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

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Tisztában van az írás alapvető funkcióival a mindennapi életben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás 

biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

A szótagolás 

szabályszerűségeinek 

felismerése.  

A szavak jelentést hordozó 

szerepének ismerete.  

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő 

mondatokban. Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használata. 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban használja 

a szabályokat. 

Környezetismeret: 

állatok 

kommunikációja, jel, 

jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 

képfelvételek készítése; 

a helyes kiejtés 

vizsgálata a felvétel 

segítségével. 

 

Ének-zene: 

ritmusjátékok 

ütőhangszereken. 

 

Hittan: Írott nyelvi 

kommunikációs 

viselkedés szabályai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret 

42 óra 

Előzetes tudás A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges 

nyelvtani fogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli 

feladatokban. Hibajavításkor 

indoklás a szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma 

felismerése, a jelölés gyakorlása 

szóelemzés segítségével.  

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- 

kapcsolatok; 

 a hagyomány szerinti 

írásmód;  

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak használata. 

A tanuló 

 szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

 30–40 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a j 

hangot; 

 az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg 

alkotása. 

 

Hittan: Imák, bibliai 

idézetek másolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Tanító irányításával motiváltan tanul. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

A tanuló 

 a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 
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fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. A 

fantázia és képzelet aktiválása a 

megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék). 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit. 

 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

 

Hittan: Biblia 

használatának 

megismerése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Meggyőződéssel képviseli, az alapvető emberi értékeket.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis). A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

szálon futó történekben. 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

szépirodalmi szövegek kapcsán. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel. 

Egyszerű közmondások, szólások 

megismerése, megfelelő 

alkalmazása. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték).  

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

  meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

 meghallgatja mások érvelését 

is; 

 képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Hittan: Képes állást 

foglalni alapvető 

erkölcsi kérdésekben. 

Konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép, egyházi ünnep, 

egyházi jelkép. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 2. 

évfolyam végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról.  

Szöveghűen mondja el a memoritereket:  

- József Attila: Altató; 

-  Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz;  

- Petőfi Sándor: Füstbe ment terv  

- Tamkó Sirató Károly egy verse,  

- Weöres Sándor három költeménye;  

- Kölcsey Ferenc: Himnusz 

- Vörösmarty Mihály: Szózat 

- kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás. 
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Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő 

szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

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

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

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

szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 
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3–4. évfolyam 
 

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

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált 

nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

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

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 
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kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, 

változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  
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3. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 296 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

– folyamatos 

25 óra  

Olvasás, az írott szöveg megértése  79 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 16 óra 

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos 25 óra 

Fogalmazási alapismeretek 12 óra 

Szövegalkotási gyakorlatok 28 óra 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 

22 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 32 óra 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 14 óra 

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

fejlesztése – folyamatos 

7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 

28 óra 

Számonkérés 12 óra 

Összesen 296 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

  használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

 a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

 

Hittan: Tanult bibliai 

történetekről rövid 

beszámoló. 
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tartalmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

79 óra 

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

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása.  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, 

alkalmazása a hatékonyabb 

szövegértés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

 folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

 ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Hittan: én magam; az 

én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Magyar nyelv és irodalom – 3. évfolyam 

53 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

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

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 
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szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból.  

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  

 

Hittan: Bibliai 

történetek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

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

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

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

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség esetén 

az olvashatóság javítása. 

A tanuló 

 írása jól olvasható; 

 írástempója lendületes; 

 füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 

Hittan: Ismert bibliai 

történetek másolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal. 

 

Hittan: imádságok 

fogalmazása, 

másolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

e-mail. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek A tanuló Környezetismeret: 
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felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

 a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

 a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

 adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

 a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

 figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

 a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal. 

 

Hittan: Gondolatok 

megfogalmazása Isten 

felé. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

 toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 

 

Hittan: Tulajdonnevek 

helyesírásának 
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 rendszerezettek.  gyakorlása egyházi 

szövegekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő; ige; melléknév, számnév, 

tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos 

névszók; betűvel írt számnevek; a 

keltezés többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a 

melléknevek végén.  

A főnév -t toldalékának 

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek helyesírása. 

 

Hittan: Egyházi jellegű 

szövegekben a tanult 

nyelvtani ismeretek 

felismerése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret 

14 óra 

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

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat módja. 

A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

 a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  

 

Hittan: Imádságok, 

igék memorizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  
A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; tárgyak, 

fotók, egyéb dokumentumok; 

szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződését, 

felépítését, az összefüggések 

logikáját, az ok-okozati 

viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értékeket, 

megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő 

véleményeket, képes ezekkel is 

azonosulni; 

 képes beleélésre, azonosulásra, 

érzelmeinek kifejezésére az 

életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek 

befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

 képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt.  

Hittan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

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

időrend. 

Számonkérés 12 óra 

Ismétlés 28 óra 

Összesen 296 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 3. 

évfolyam végén 

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

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 
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Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el: 

  Nagy László: Dióverés  

 népdalszövegek  

 kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás  

 Vörösmarty Mihály: Szózat című művéből 

 Arany János: Mátyás anyja 

 Móra Ferenc: Csókai csóka 

 illetve szépprózai művekből 

Adott vagy választott témáról 6 - 8 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén 

javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi 

részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan 

fejlődjön. 
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4. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 296 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 

25 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése  70 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 22 óra 

Fogalmazási alapismeretek 14 óra 

Szövegalkotási gyakorlatok 40 óra 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 

23 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 30 óra 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 20 óra 

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

– folyamatos 

9 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben 

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 

28 óra 

Számonkérés 13 óra 

Összesen 296 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

  használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

 a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

 

Hittan: Istennek 

hiszek, vagy 

magamnak? Vállalom 

önmagam, 

alkalmazkodok, de 

milyen határig?! 
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Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

70 óra 

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

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása.  
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében:  

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

 folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

 ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Hittan: Én magam; az 

én világom. Mi az 

életem célja, értelme? 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 
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 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás 

aktiválása,  

 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

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

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 
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változásainak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból.  

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  

 

Hittan: Ismerje meg a 

tanuló, tanult 

történeten keresztül, 

Isten kiválasztó, 

gondviselő, ígéreteihez 

hűséges, megbocsátani 

kész szeretetét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal. 

 

Hittan: Kire hallgatok 

a felnőttek közül, 

meghallom-e Isten 

szavát? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

e-mail. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

A tanuló 

 a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 
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Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba. 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

 a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

 adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

 a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

 figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

 a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 

 

Hittan: Önálló fohász, 

ima írása – Isten szól 

hozzám, én szólok 

Istenhez.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 
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megnevezése szövegben.  

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése. Az igeidők 

helyes használata beszédben és 

írásban. Az igekötők szerepének 

és írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.  

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú 

főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.  

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A fokozott számnévi alakok 

helyes használata. 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

 toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 

 

Hittan: Mi pedig 

hogyan imádkozzunk?  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, 

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

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos 

névszók; névutós szerkezetek; 

betűvel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

Hosszú hangok jelölése a 

melléknevek végén.  

A főnév -t toldalékának 

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek helyesírása. 

 

Hittan: Bibliai igék 

másolása, történetek 

fogalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret 

20 óra 

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

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat módja. 

A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

 a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

 információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

 szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi 

Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás; 

 részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty 

Mihály: Szózat című 

művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  

 

Hittan: Mit tanulhatok 

Istentől? – önálló 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulságainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az övétől 

eltérő véleményeket, képes 

ezekkel is azonosulni; 

 képes beleélésre, 

azonosulásra, érzelmeinek 

kifejezésére az életkori 

sajátosságainak megfelelő 

történetek, művek befogadása 

során; 

 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

saját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

 történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

 képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt.  

Hittan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

Dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

időrend. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

évfolyam végén 

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

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, 

értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Memoriterek: 

- Aradi vértanúk nevei 

- Mándy Stefánia: Góly búcsúzó 

- Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz 

- Elindultam szép hazámbul 

- Dobó István esküje 

- Petőfi Sándor: Csatadal 

- Petőfi Sándor: Nemzetőr dal 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Magyar nyelv és irodalom – 4. évfolyam 

76 
 

javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

Ismétlés 28 óra 

Számonkérés 12 óra 

Összesen 296 óra 
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Matematika 

Helyi tanterv 

Az általános iskolák 1–4. évfolyama 

számára 

 
 

A tantárgy órakerete: 
Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 5 185 162 23 

2. 5 185 162 23 

3. 5 185 162 23 

4. 5 185 162 23 
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Célok és feladatok 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, 

mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi 

tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, 

gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra 

képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános 

kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának 

igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika 

belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel 

fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az 

összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 

kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült 

problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 

képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 

nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat 

végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális 

felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt 

lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 
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A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, 

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és 

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen 

egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv 

életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és 

szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 

pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a 

tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, 

-tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek 

fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom 

által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot 

kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 

jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A 

matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, 

amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet 

azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor 

költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan 

vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok 

erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket 

tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor 

előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a 

matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az 
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alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 

informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. 

vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is 

szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, 

kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni 

szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, 

másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott 

szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége 

segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy 

formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori 

sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával 

és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a 

matematika tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek 

szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, 

egyes matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai 

szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív 

cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A 

gyerekek tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére 

helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

Ebben a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van 

kiemelt szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a 

tanulók megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének 

fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 
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Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata:  

 • felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát;  

 • kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés 

képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával;  

 • fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó 

gondolkodásmódot;  

 • biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani,  

 • fejleszteni a számolási készséget.  

Az értékelés elvei és eszközei 

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. A folyamatos, 

fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának 

eredményességéről, rendszeres tanulásra ösztönöz. 

A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek 

feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 

kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a 

tanuló teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek 

mennyiségét és minőségét. 

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

 – a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,  

 – az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,  

 – tárgyi tevékenységben való jártasság,  

 – tanult műveletek értelmezése,  

 – a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.  

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1.évfolyam 5 180 

2. évfolyam 5 180 

3.évfolyam 5 180 

4.évfolyam 5 180 
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1. évfolyam 

Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

(szabadon 

felhasználható 

10%) 

Ismétlés, 

számonkérés, 

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

 folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 110 18 8 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
19  1 

4. Geometria, mérések 24  1 

5. Statisztika, valószínűség 4   

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

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  

 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  

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

 – Halmazszemlélet megalapozása.  

 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, 

fent, jobbra, balra) ismerete. 

Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő 

tevékenység.  

A feladat gondolati úton való megoldásának képessége 

(helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). 

Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, 

fantázia megjelenése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös 

tulajdonságok alapján. 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal kapcsolatos 

jellemzők azonosítása, 

Környezetismeret: tárgyak, 

élőlények összehasonlítása, 

csoportosítása különböző 

tulajdonságok alapján, pl. 

élőhely, táplálkozási mód stb. 
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összegyűjtése, csoportosítása 

pl. interaktív tábla 

segítségével. Interaktív tábla 

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, 

használata. 

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 

jelenségekről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb 

elemet tartalmaz. 

Csoportosítások. 

Igaz – hamis állítások 

megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Mennyiségi kapcsolatok 

felfedezése, a változások 

követése. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 

csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak csoportosítása 

szótagszám szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 

Tárgysorozatok, 

számsorozatok alkotása. 

Finommotoros koordinációk: 

apró tárgyak (pl. pálcika, 

korong, termések, logikai 

lapok) rakosgatása. 

Testnevelés és sport: sorban 

állás különböző szempontok 

szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

 – A tartós figyelem fejlesztése. 

 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  

 – Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek 

elvégzése az adott számkörben.  

 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 

 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 
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Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.   

Számok mutatása ujjaikkal.  

Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek 

megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, 

semmi).  

Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok 

összeválogatása (cipők, kesztyűk). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számolás 20-as számkörben. 

Számfogalom kialakítása 20-

as számkörben. A valóság és 

a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Számok nevének sorolása 

növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása. Interaktív tábla 

Számok közötti 

összefüggések felismerése, a 

műveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás 

alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

és tágabb környezetben, 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 

mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 20-ig. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, 

használata és értelmezése. 

Interaktív tábla 

A számok számjegyekkel 

történő helyes leírásának 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás alapján a 

számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen 

(egyes, tízes) 

számszomszédok.  

Számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok 

jelölése nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő 

viszonyok megismerése: 

között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg 

Testnevelés és sport: tanulók 

elhelyezkedése egymáshoz 

viszonyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

a síkon ábrázolt térben. 
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interaktív program 

használatával is. 

Interaktív tábla 

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. Interaktív tábla 

 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának 

előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése. 

Halmazok számosságának 

megállapításával a 

természetes szám fogalmának 

kialakítása. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő 

ismerete és használata. 

Környezetismeret: természeti 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

Az összeadás, kivonás 

értelmezései 

tevékenységekkel a 20-as 

számkörben. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Rajzról, képről, összeadás 

kivonás írása; művelet 

megjelenítése képpel, 

kirakással. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek 

használata. Interaktív tábla 

Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás).  

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 
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Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges 

feladat alkotása, leírása a 

matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott 

szöveg értelmezése, 

eljátszása, megjelenítése rajz 

segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, 

leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. Interaktív tábla 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok 

megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

olvasott, írott szöveg 

megértése, adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, különbség, számegyenes, 

művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű 

számok, darabszám, sorszám, tőszám, 

felcserélhetőség,  

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások 

megfogalmazása.  

 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Előzetes tudás 

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, 

forma szerint).  

Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták 

váltakozásával.  

Az idő múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő 

események a napi tevékenységekben. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalmának 

kialakítása. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok 

szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

Sorozat képzése tárgyakból, 

jelekből, alakzatokból, 

számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

Ének-zene: periodikusság 

zenei motívumokban. 
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sorozatok. kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség 

fejlesztése a változások, 

periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. Interaktív tábla 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

Interaktív tábla 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, 

csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  

 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  

 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  

 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  

 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  

 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  

 – A környezet megismerésének igénye.  

 – Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel.  

 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  

 – Irányok megismerése, alkalmazása. 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). 

Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának 

képessége.  

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.  

Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 

környezet megfigyelése a 

testek formája szerint (egyenes 

és görbe vonalak keresése). 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A számítógép kezelése 

segítséggel. Interaktív tábla 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A megfigyelések 

megfogalmazása az alakzatok 

formájára vonatkozóan. 

Alakzatok másolása, 

összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a 

kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, készítése. 

Interaktív tábla 

Vizuális kultúra: Geometriai 

alakzatok rajzolása. A vizuális 

nyelv alapvető eszközeinek 

(pont, vonal, forma) használata 

és megkülönböztetése. 

Kompozíció alkotása 

geometriai 

alakzatokból.(mozaikkép) 

Tengelyesen tükrös alakzat 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 

formájának megfigyelése a 

környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: tárgyak 

egymáshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó használata. 
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megkülönböztetéshez. 

Interaktív tábla 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató 

animációk lejátszása, 

megtekintése, értelmezése.  

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Interaktív tábla 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik megfigyelése.  

A tér- és síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása 

érzékszervi megfigyelések 

segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, 

mozgássor megismétlése. 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret:  

az osztályterem elhelyezkedése 

az iskolában, az iskola 

elhelyezkedése a településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 

tudatosság, elhelyezkedés a 

térben, mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 

környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek 

megismerése:,m,  kg,  l, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel. 

Testnevelés és sport; ének-

zene: időtartam mérése 

egységes tempójú mozgással, 

hanggal, szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már 

nem használatos 

mértékegységekről.  
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Mérőszám és mértékegység 

viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik 

alapján (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: mérések 

a mindennapokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 

mértékegység, mérőszám, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  

 – Együttműködés, egymásra figyelés.  

 – A világ megismerésének igénye.  

 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 

fejlesztése.  Interaktív tábla 

 

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az adatok 

lejegyzésére. 
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számlált adatok lejegyzése 

táblázatba. 

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő adatok, 

legkisebb, legnagyobb adat 

kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata. Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, 

adat. 
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2. évfolyam 

Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

(szabadon 

felhasználható 

10%) 

Ismétlés, 

számonkérés 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

 folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 107 18 8 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
16  3 

4. Geometria, mérések 24  3 

5. Statisztika, valószínűség 6   

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

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  

 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  

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

 – Halmazszemlélet megalapozása.  

 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 

Előzetes tudás 

Halmazalkotás feltétel szerint.  

Összehasonlítás, megkülönböztetés. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Igaz, hamis állítások megfogalmazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 

számok összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása, halmazok 

képzése közös tulajdonságok 

alapján. 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal, számokkal 

kapcsolatos jellemzők 

azonosítása, összegyűjtése, 

csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével.  

Környezetismeret: tárgyak, 

élőlények összehasonlítása, 

csoportosítása különböző 

tulajdonságok alapján, pl. 

élőhely, táplálkozási mód stb. 

Állítások igazságtartalmának Relációszókincs: kisebb, Környezetismeret: természeti 
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eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, 

használata. 

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések a 

fogalmak megnevezésére. 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

jelenségekről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb, 

hányszor annyi elemet 

tartalmaz. Csoportosítások. 

Igaz, hamis állítások 

megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 

csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak csoportosítása 

szótagszám szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

 – A tartós figyelem fejlesztése. 

 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  

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

adott számkörben.  

 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 

 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása, számlálás 20-ig.  

Darabszám, sorszám és mérőszám ismerete. 

Növekvő és csökkenő sor alkotása 20-as számkörben. 

Számok összeg és különbségalakja 20-as számkörben. 

Összeadás és kivonás értelmezése többféle módon. 

Pótlás 20-as számkörben. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása próbálgatással, 

következtetéssel. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

100-as számkörben. A 

valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

és tágabb környezetben, 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 
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Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Számok nevének sorolása 

növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számok közötti 

összefüggések felismerése, a 

műveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 

mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 100-

ig. Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, 

használata és értelmezése. 

A számok számjegyekkel 

történő helyes leírásának 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás alapján a 

számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen 

(egyes, tízes) 

számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok 

jelölése nyíllal, relációjellel. 

Tájékozódás lehetőleg 

interaktív program 

használatával is. Interaktív 

tábla 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

a síkon ábrázolt térben. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának 

előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése 100-as 

számkörben. 

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő 

ismerete és használata. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 
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A római számok írása, 

olvasása I, V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és irodalom: 

könyvekben a fejezetszám 

kiolvasása. 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok között. 

Összeadás, kivonás 

fogalmának mélyítése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó, 

különbség. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alakítása, 

összeadás, kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

A műveletek elvégzése több 

tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 

 

Szorzás, osztás fejben és 

írásban. A szorzás 

értelmezése ismételt 

összeadással. 

Szorzótényezők, szorzat. 

Szorzótábla megismerése 

100-as számkörben. 

Osztás 100-as számkörben. 

Bennfoglaló táblák.  

Osztandó, osztó, hányados, 

maradék. 

Maradékos osztás a maradék 

jelölésével. 

A szorzás és az osztás 

kapcsolata. 

Az összeadás és a szorzás 

kapcsolatának felismerése. 

Számolási készség 

fejlesztése. 

Algoritmusok követése az 

egyesekkel és tízesekkel 

végzett műveletek körében. 

Fejlesztőprogram használata a 

műveletek helyességének 

ellenőrzésére. Interaktív tábla 

 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság 

fejlesztése a műveletek 

végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Mondott, illetve olvasott 

szöveg értelmezése, 

eljátszása, megjelenítése rajz 

segítségével, adatok, 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése. 
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Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges 

feladat alkotása, leírása a 

matematika nyelvén. 

összefüggések kiemelése, 

leírása számokkal. Interaktív 

tábla 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok 

megfogalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: az 

olvasott, írott szöveg 

megértése, adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, 

kisebbítendő, kivonandó, szorzat, 

tényező, osztandó, osztó, hányados, 

maradék, számegyenes, művelet, zárójel, 

páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, 

darabszám, sorszám, tőszám, 

felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló 

tábla. 

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások 

megfogalmazása.  

 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Előzetes tudás 

Sorozatképzés tárgyakból, alakzatokból, számokból. 

Számsorozat folytatása megadott összefüggés alapján. 

Egyszerű összefüggések felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma. 

Számsorozatok szabályának 

felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Sorozat képzése számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség 

fejlesztése a változások, 

Ének-zene: periodikusság 

zenei motívumokban. 
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periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

Interaktív tábla 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, 

csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  

 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  

 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  

 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  

 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  

 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  

 – A környezet megismerésének igénye.  

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

szabvány mérőeszközökkel.  

 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  

Előzetes tudás 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Alakzatokra vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

Alakzatok másolása, összehasonlítása. 

Síkidom és test különbségének felismerése. 

Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. 

Testek építése szabadon és feltétel szerint. 

Képnézegető program használata. 

Összehasonlítás méret szerint (pl. rövidebb-hosszabb, 

alacsonyabb-magasabb. stb.). 

Mérőeszközök ismerete, használata. 

Mérés alkalmilag választott és szabvány 

mértékegységekkel. 

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

ismerete. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal. Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 

környezet megfigyelése a 

testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A számítógép kezelése 

segítséggel.  

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A megfigyelések 

megfogalmazása az alakzatok 

formájára vonatkozóan. 

Alakzatok másolása, 

összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a 

kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, készítése.  

Interaktív tábla 

Vizuális kultúra: Geometriai 

alakzatok rajzolása. A 

vizuális nyelv alapvető 

eszközeinek (pont, vonal, 

forma) használata és 

megkülönböztetése. 

Kompozíció alkotása 

geometriai alakzatokból. 

Tengelyesen tükrös alakzat 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 

formájának megfigyelése a 

környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: tárgyak 

egymáshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata. 
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megkülönböztetéshez. 

Interaktív tábla 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató 

animációk lejátszása, 

megtekintése, értelmezése.  

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik megfigyelése.  

A térbeli tájékozódó képesség 

alapozása érzékszervi 

megfigyelések segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret:  

az osztályterem 

elhelyezkedése az iskolában, 

az iskola elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 

tudatosság, elhelyezkedés a 

térben, mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 

környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek: 

cm, dm, m, dkg, kg, cl, dl, l, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. 

Testnevelés és sport; ének-

zene: időtartam mérése 

egységes tempójú mozgással, 

hanggal, 

szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már 

nem használatos 

mértékegységekről. 

 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és mértékegység 

viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapokban. 
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alapján (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 

mértékegység, mérőszám, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés, átváltás. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  

 – Együttműködés, egymásra figyelés.  

 – A világ megismerésének igénye.  

 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás 

Sejtések megfogalmazása valószínűségi kísérletek során. 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 

Megállapítások megfogalmazása a gyűjtött adatokról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése. 
 

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos  

gondolkodás fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 
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táblázatba. megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, 

legnagyobb adat kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, 

statisztika, adat. 
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A fejlesztés várt eredményei a 2. évfolyam végén 

A tanuló  

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

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

 – számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

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

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

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

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

 – ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására 

művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

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

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

hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 
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 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

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

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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3. évfolyam 

Időkeret: 185óra/év (5óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

Az összefoglalás, 

ellenőrzés  

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 110 18 10 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
16  3 

4. Geometria, mérések 20  3 

5. Statisztika, valószínűség 5   

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

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Halmazok összehasonlítása. 

 – Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 – Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

 – Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

 – Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A 

logikai „és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: élőlények 

csoportosítása megadott 

szempontok szerint.  
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A számítógép működésének 

bemutatása (be- és 

kikapcsolás, egér, billentyűzet 

használata). 

Ismerkedés az adott 

informatikai környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak jelentése, 

szövegkörnyezettől függő 

eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  Interaktív tábla 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 

sorba rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

 – Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 1000-ig. 

 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

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

 – A tízes, százas ezres számszomszédok meghatározása.  

 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 

 – A szorzótábla biztos ismerete. 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

Helyi érték 

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

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
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Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

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

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

1000-es, számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-

ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Interaktív tábla 

Magyar nyelv és irodalom: 

számok helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye 

a számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a 

számegyenesen. 

 

Számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a 

számegyenesen. Interaktív 

tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti kapcsolatok, 

viszonyok, összefüggések 

felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése. 

Negatív számok a 

mindennapi életben 

(hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának 

értelmezése.  

Környezetismeret: 

hőmérséklet és mérése, 

Celsius-skála (fagypont alatti, 

fagypont feletti hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 

használata. Interaktív tábla 

  

Műveletek közötti 

kapcsolatok: összeadás, 

Az ellenőrzési igény 

kialakítása, a műveletek 

Magyar nyelv és irodalom: 

kérdések, problémák, 
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kivonás, szorzás, osztás. 

Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, szorzás és osztás 

legfeljebb háromjegyű, 

nullára végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal.  

Írásbeli összeadás, kivonás 

háromjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás egyjegyű 

számmal. 

közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; 

tudatos, célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek 

alkalmazásszintű 

felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

válaszok helyes 

megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 

  

Összeg, különbség, szorzat, 

becslése, a ,,közelítő” érték 

fogalmának és jelének 

bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők , 

osztó, osztandó megfelelő 

kerekítésével. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg 

és különbség, valamint 

szorzat és hányados 

változásai. 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek 

tárgyi megjelenítése. 

 

Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása. 

Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 

fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend 

bemutatására. Interaktív tábla 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, 

oksági kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 
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Törtek a mindennapi életben: 

2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű 

törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel.  

csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Interaktív tábla 

Törtek előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. Interaktív tábla 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása 

szóban, írásban. 

Magyar nyelv és irodalom: az 

írott szöveg megértése, 

adatok keresése, információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása 

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

Irányított keresés római 

számok használatáról. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a lakóhely 

története; a római számok 

megfigyelése régi épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Számszomszéd, kerekítés, 

közelítő érték, műveleti 

sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört 

szám, negatív szám. 

Becslés, ellenőrzés. 

Római szám. Alaki, helyi 

és valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Matematikai modellek készítése.  

 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 
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Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Sorozatok néhány hiányzó 

vagy megadott sorszámú 

elemének kiszámítása. 

Sorozatok képzési 

szabályának keresése, 

kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

felismeréséhez, folytatásához. 

Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága.  

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Vizuális kultúra: periodicitás 

felismerése sordíszekben, 

népi motívumokban. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai 

között. 

Táblázat adatainak 

értelmezése. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése, a folytatásra 

vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

Környezetismeret: adatok 

gyűjtése az állatvilágból 

(állati rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények mint 

adatok. 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Matematika – 3. évfolyam 

110 
 

fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafikonok 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 

kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

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

Esztétikai érzék fejlesztése.  

 – A vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

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

A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év.  

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

Mérőeszközök használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok száma, 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával.  

Vizuális kultúra: mozaikkép 

alkotása előre elkészített 

háromszögek, négyszögek 

felhasználásával. 
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oldalak száma. Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. Interaktív 

tábla 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a közvetlen 

környezetünkben (szoba, 

kert) 

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle 

egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben. 

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. Interaktív tábla 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. Égtájak 

ismeretének gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mesterséges 

és természetes környezet 

formavilágának megfigyelése 

és rekonstrukciója. 
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Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás 

fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével. Interaktív tábla 

Téglatest és kocka 

felismerése, jellemzői.  

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése. Interaktív 

tábla 

 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

km, cl, hl, g, t. 

 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

 

Környezetismeret: gyakorlati 

mérések közvetlen 

környezetünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, dobozok 

tömege. 

 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése.  

 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később megértése, 

használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 

Testnevelés és sport: időre 

futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

napirend, családi ünnepek, 

események ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

változó helyzetek, időben 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Matematika – 3. évfolyam 

113 
 

méréshez. 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az időbeliség 

tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok megtervezése 

mérés és modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

háztartásban használatos 

gyakorlati mérések (sütés-

főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakasz, háromszög, téglalap, négyzet, 

kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, 

tükrös alakzat, időpont, időtartam, 

mértékegység, tonna, másodperc, km. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, 

rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolása. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események. 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  
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A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Környezetismeret: természeti 

jelenségek előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kifejezőkészség alakítása 

(világos, rövid 

megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos. Grafikon, oszlopdiagram. 

Gyakoriság. 
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A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén 

A tanuló  

 – képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

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

 – értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 

 

 – tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 

 – ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, 

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

 

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

adósság) segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

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

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,  

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

 – képes pontosan számolni fejben százas számkörben,  

 – biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

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

 – képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazására, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 

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

 – képes a műveletek ellenőrzésére, 

 – szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg 

értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata) 

 – ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
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 – képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály 

követésére, 

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

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

 

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

 – képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 

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

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

sokszöget,   

 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 

 – felismeri a kockát, téglatestet,  

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

szimmetria előállítására, 

 – tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 

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

 

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

táblázat adatait, 

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 

 – valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

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

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 
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4. évfolyam 

Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

Az összefoglalás, 

ellenőrzés  

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 109 18 10 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
15  3 

4. Geometria, mérések 22  3 

5. Statisztika, valószínűség 5   

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

Fejlesztési célok: 

 – Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 – Halmazszemlélet fejlesztése. 

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

megértése. 

 – Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A 

logikai „és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élőlények 

csoportosítása megadott 

szempontok szerint.  

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak jelentése, 
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halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalma. 

szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

szövegkörnyezettől függő 

eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint. Interaktív tábla 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 

sorba rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

Fejlesztési célok: 

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

 – Számok nagyságrendje és helyi értéke.  

 – Számok helyes leírása, olvasása 10000-ig. 

 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

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

 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 – A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 

 – A szorzótábla biztos ismerete. 

Előzetes tudás 

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

valódi érték. 

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

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

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

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 
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számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 10 000-

es számkörben. 

Számok írása, olvasása 10 000-ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 

Interaktív tábla 

 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen. 

Interaktív tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, 

összefüggések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának 

elmélyítése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 

használata. 

  

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

szorzás és osztás legfeljebb 

háromjegyű, nullára végződő 

számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 

a műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.  

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása. 
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tízzel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás 

három- és négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás és osztás egy-és 

kétjegyű számmal. 

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. 

Interaktív tábla  

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése kerekített 

értékekkel.  

Jelek szerepe, használata. 

A becslés finomítása a tagok, 

tényezők, osztó, osztandó 

megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 

Interaktív tábla 

 

Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása. 

Műveleti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

Interaktív tábla 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 2, 

3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel, törtszámmal. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. Interaktív 

tábla 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. Interaktív tábla 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése. 
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realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Római számok. 

A római számok története. 

Római számok írása, olvasása  

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

Irányított keresés római számok 

használatáról 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Fejlesztési célok: 

 – Matematikai modellek készítése.  

 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Sorozatok néhány hiányzó 

vagy megadott sorszámú 

elemének kiszámítása. 

Sorozatok képzési 

szabályának keresése, 

kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

Vizuális kultúra: periodicitás 

felismerése sordíszekben, 

népi motívumokban. 
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felismeréséhez, folytatásához. 

Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága.  

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai 

között. 

Táblázat adatainak 

értelmezése. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése, a folytatásra 

vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Környezetismeret: adatok 

gyűjtése az állatvilágból 

(állati rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, mint 

adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafikonok 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 

kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

Fejlesztési célok: 

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  
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 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

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

 – Esztétikai érzék fejlesztése.  

 – A körző és a vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

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

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, g, dkg, 

kg, t, másodperc,  perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.  

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok száma, 

oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával. 

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mozaikkép 

alkotása előre elkészített 

háromszögek, négyszögek 

felhasználásával. 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

A tanult síkidomok rajzolása 

képszerkesztő program 

segítségével. 

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata. 

Interaktív tábla 

 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a közvetlen 

környezetünkben (szoba, 

kert) 
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Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle 

egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

A körző használata (játékos 

formák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művészeti 

alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. Égtájak 

ismeretének gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. Interaktív tábla 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mesterséges 

és természetes környezet 

formavilágának megfigyelése 

és rekonstrukciója. 
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fejlesztése. Térlátás 

fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével.  

Téglatest és kocka jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése.  

Interaktív tábla 

 

A gömb felismerése, 

jellemzői. 

Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma vagy 

kókuszgolyó készítése. 

 

Környezetismeret: gömb 

alakú gyümölcsök. 

 

Testnevelés és sport: labdák. 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Környezetismeret: gyakorlati 

mérések közvetlen 

környezetünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, dobozok 

tömege. 

Az idő mérése: másodperc. Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később megértése, 

használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

 

Testnevelés és sport: időre 

futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

napirend, családi ünnepek, 
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(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 

méréshez.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

események ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

változó helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az időbeliség 

tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok megtervezése 

mérés és modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

háztartásban használatos 

gyakorlati mérések (sütés-

főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, 

szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, 

testháló, tükrös alakzat, időpont, 

időtartam, kör, gömb, mértékegység, 

tonna, másodperc, km, mm. 

 

5. Statisztika, valószínűség 

Fejlesztési célok: 

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
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Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, 

rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolása. 

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése. 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az 

„átlag” fogalmának bevezetése, 

használata adatok együttesének 

jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események. 

 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek. Interaktív tábla 

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű értelmezése 

gyakorlati példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés.  

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kifejezőkészség alakítása 

(világos, rövid 

megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos.Átlag. Grafikon, 

oszlopdiagram. Gyakoriság. 
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A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén 

A tanuló  

 – tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

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

 – értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 

 

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

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

számkörben, 

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

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

adósság) segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

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

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 

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

 – tud fejben számolni százas számkörben, 

 – biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

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

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

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  

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

számmal írásban, 

 – tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 

 – képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 

alkalmazásával, 

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

 

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

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
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 – tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket 

pótolja, 

 

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

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

végezni szomszédos mértékegységek között, 

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

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

felismerési, megnevezi jellemzőiket, 

 – ismeri a kör fogalmát, 

 – megértési a test és a síkidom közötti különbséget,  

 – felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 

 – felismerési a gömböt, 

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

 – tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 

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

 

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

értelmezésére,  

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 

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

biztos fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

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

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 
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A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ 

jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, 

környezetünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek 

a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, 

közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális 

megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, 

alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a 

vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a 

közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon 

kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a 

fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő 

feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, 

ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak 

feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer 

eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális 

hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, 

értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni 

a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka 

során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a 

vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli 

helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-

tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, 

valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek 

megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel 

egészségesen együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” 

életformát elfogadni és gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 

kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 

hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok 

önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 

önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A 
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tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 

kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 

eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 

az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy 

a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei 

szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és 

környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további 

tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, 

amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési 

követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a 

különböző tematikai egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi 

tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket 

rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az 

adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül 

megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek 

megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák 

segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet 

felhasználó szaktanárokat a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét 

fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a 

további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza 

meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad 

kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az 

iskolaszakaszban is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, 

hogy az 1–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési 

követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az 

óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra 

és médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a 

gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való 
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ismerkedésen keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó 

élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az 

élményre való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá 

válhat. A folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, az egyéni 

élethelyzet és az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti 

az önreflexiós készséget és az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi 

nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztési területeihez. A gyerekek a médiumok elemi 

kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A 

különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások 

értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéséhez. Az 

élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet 

médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 

szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 

egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő 

lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk 

keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát 

célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák 

alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A 

tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül 

zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt 

figyelmet kap az empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári 

kompetencia. 
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1–2. évfolyam 
 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása 

alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint 

a vizuális műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai 

években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) 

felfedezésén és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő 

alakításának képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy 

örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 

a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy 

adta alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a 

kreatív alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon 

szemléltessük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai 

értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a 

vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás 

tevékenységével kerüljön túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi 
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konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti 

különbségtétel képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által 

ismert és kedvelt médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva 

tanulás lehetőségét teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív 

alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal 

tapasztalati úton mélyül a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e 

momentum az, amely ebben az iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési 

feladatait szorosan összeköti a vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában 

különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A 

szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik 

egymást. Az olvasási készség fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a 

kreatív gyakorlatok, amelyek során az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes 

adaptációik összehasonlítására, feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való 

tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti különbségek 

felismerését. Mivel a gyerekek ebben az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is 

használni kezdik, szükség van a virtuális terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az 

első két évben elsősorban a videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az 

élményfeldolgozásra. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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1. évfolyam 

 

Témakör Óra 

Vizuális nyelv 8 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 26 

Tárgy- és környezetkultúra 10 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi 

sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, 

filmvetítésre 

 

10 

Összesen: 74 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális nyelv 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények 

feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Olvasási készség és 

szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével. 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

 

Dráma és tánc: kiscsoportos 

és páros rövid jelenetek 

kitalálása és bemutatása. 

 

Hittan: Mutassunk rá, hogy 

a kereszténységben Isten az 

embert gyermekévé fogadta. 

Önkifejezés és önbizalom 

erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról 

(jellemábrázolás), 

meseszereplők osztályozása: 

jó-rossz tulajdonságokkal 

való azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára 

vetítése. Önmaga megértése. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, 

modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. 

Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a 

kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében 

történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. 

Színérzék fejlesztése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos 

használatával. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus 

szerint. 

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Hittan: én magam, szűkebb 

környezetem. A teremtett 

világ szépsége, a megújuló 

élet, Isten teremtette a 

világot. 

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 

fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, 

vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és 

értelmezési készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése. Vonalas 

jellegű, foltszerű előadásmód.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból 

(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, 

falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, 

útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, 

közlekedési tábla, embléma, szimbólum, zászló) összegyűjtése 

játékos feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális 

társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat). 

Matematika: 

tájékozódás térben, 

síkban, a tájékozódást 

segítő viszonyok. 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

jelzőtáblák. 

 

Hittan: Lássák meg, 

hogy szükségünk van 

az Istennel való 

kapcsolattartásra, 

hogyan fejezzék ki 

örömüket, bánatukat, 

köszönetüket.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, embléma, térkép, szimbólum. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a 

térformálás terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok változtatásával. 

Technikai készség fejlesztése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

 

Hittan: Jézus 

gondoskodik a 

körülöttünk lévő 

világról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téralkotás, térformálás, formarend, takarás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra, 

tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre. 
Órakeret 

10 óra 
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2. évfolyam 

 

 

Témakör Óra 

Vizuális nyelv 8 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 26 

Tárgy- és környezetkultúra 10 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi 

sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, 

filmvetítésre 

 

10 

Összesen: 74 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális nyelv Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Médiaélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények 

feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok 

beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás 

tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése 

médiaszövegekkel. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 

film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját 

médiaélmények felidézésének segítségével. 

 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) 

kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas 

vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 

kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és 

megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy 

szerepjátékkal. 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

 

Hittan:  Önkifejezés és 

önbizalom erősítése, önálló 

gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. 

A fantázia jelentősége, 

használata, kitalált történet 

önmagáról 

(jellemábrázolás), 

meseszereplők osztályozása: 

jó-rossz tulajdonságokkal 

való azonosulási képesség 

vizsgálata, önmagára 
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vetítése. Önmaga megértése. 

 

Környezetismeret: Az 

érzékszervek működésének 

megtapasztalása, 

szerepének, védelmének 

felismerése a 

tájékozódásban, az 

információszerzésben. 

Napirend, szabadidő, 

egészséges életmód. 

 

Dráma és tánc: kiscsoportos 

és páros rövid jelenetek 

kitalálása és bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény, videojáték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, 

modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. 

Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a 

kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében 

történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. 

Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti 

látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség 

fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek 

minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, 

mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos 

feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális 

megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos 

használatával. 

 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, 

kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, 

felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott 

vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált 

játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík 

és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, 

vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Dráma és tánc: egyensúly-, 

ritmus- és térérzékelés.  

 

Ének-zene: emberi hang, 

tárgyak hangja, zörejek 

megkülönböztetése 

hangerő, hangszín, ritmus 

szerint. 

 

Környezetismeret: Anyagok 
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tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Hittan:  én magam, szűkebb 

környezetem. 

 

Matematika: változás 

kiemelése, az időbeliség 

megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 

felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 

fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, 

vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és 

értelmezési készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A 

vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos 

használata, szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, 

foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás 

alapjai. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 

land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból 

(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, 

falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, 

útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

 

Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 

alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, 

zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok 

létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus 

játék, kincsvadászat). 

Matematika: 

tájékozódás térben, 

síkban, a tájékozódást 

segítő viszonyok. 

 

Környezetismeret: A 

térkép legfontosabb 

elemeinek 

felismerése. Jelek, 

jelzések. Természeti 

jelenségek, 

természetes anyagok.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

jelzőtáblák. 

 

Hittan: 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Vizuális kultúra - 2. évfolyam 

144 

 

Találkozhatom, 

beszélgethetek 

Istennel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, 

szimbólum, lépték. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a 

térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése 

nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  

Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek 

(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 

épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, 

táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel 

(látás, hallás, tapintás, szaglás). 

 

Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol 

játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, 

mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel, 

modellben). 

 

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, 

boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy 

valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és 

kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, 

árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek 

létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

környezetünk. 

 

Környezetismeret: 

Természeti, technikai 

környezet. Múlt 

megidézése. 

 

Dráma és tánc: 

térkitöltő és 

térkihasználó 

gyakorlatok, 

mozgástechnikák, 

tánctechnikák. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő 

mozgatás. Hajtás, 

szétvágás síkmetszetek. 

Objektumok alkotása.  

 

Hittan: Isten a világ 

teremtője.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, 

takarás. 
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3–4. évfolyam 
 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a 

motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a 

változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés 

további új technikákkal, illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális 

műveltség megalapozását az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, 

illetve az érzékelés érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének 

eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre 

pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az 

önállóan és csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív 

problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó 

tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. 

Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai 

értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen 

van. Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata 

van. A tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 

ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztése.  

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 

felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját 

és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető 

funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék 

különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír 

és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai 

kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának 

és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén 

keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai 

gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát 

segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos 

részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.  
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A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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3. osztály 

 

Témakör Óra 

Vizuális nyelv 8 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 26 

Tárgy- és környezetkultúra 12 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi 

sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, 

filmvetítésre 

 

8 

Összesen: 74 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális nyelv 

Órakeret8 

óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 

verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása. Olvasási készség és szókincs fejlesztése 

médiaszövegekkel. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak 

(internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, 

látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.  

 

Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján 

(pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos 

összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; 

címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. Hasonlóságok 

és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és 
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gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Hittan: Kedvenc 

időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis 

életek; álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos 

és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, 

valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok 

felismerése és használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, 

műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Téralakítási és térábrázolási 

képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 

virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése 

meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 

megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, 

kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 
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történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

 

Hittan: Ismerkedjen meg 

a tanuló a nagyobb 

keresztény felekezetek 

egy-két 

ismertetőjegyével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális 

jelzéseinek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló 

és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. Az idő, a változás, a 

folyamat képekben való ábrázolási képességének fejlesztése, történés 

képekben való elbeszélése.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások 

(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat 

növekedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, 

árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) 

azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű 

animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 

történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, 

képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 

ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az időbeliség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség kifejezésének 

nyelvi lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése 

játékkal.  

 

Környezetismeret: 

változások, folyamatok, 

növények, állatok. 

 

Hittan: Isten szól 
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hozzám. Én is szólhatok 

hozzá?  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés 

területén. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -

szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból 

és célokra. Anyagok és eljárások ismerete. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok 

szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, 

dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, 

szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 

félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, 

lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, 

jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a 

gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 

agyag, drót, fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. 

Adott objektum más 

nézőpontból.  

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját 

rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: az 

anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  

 

Hittan: Isten uralkodik a 

teremtett világon.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, 

alaprajz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra, 

tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre. 
Órakeret 

10 óra 
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4. évfolyam 

 

Témakör Óra 

Vizuális nyelv 8 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 26 

Tárgy- és környezetkultúra 12 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi 

sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, 

filmvetítésre 

 

10 

Összesen: 74 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális nyelv 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 

verbalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. 

Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák 

fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati 

szokásainak (internet, televízió, rádió, videojáték, 

mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott 

szempontok (pl. mennyiség, időrend, látogatott 

helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő 

médiaszövegek (pl. televíziós műsortípusok, 

animációs mesefilmek, sorozatok) felismerése és 

beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen 

példákon keresztül. 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott 

szempontok alapján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, 

ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása (pl. 

rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok 

animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és 

a vetített adaptációhoz kapcsolódó élmények 

megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata; címadás. Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes ismeretek, 

személyes élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. Az információk 

keresése és kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. Hasonlóságok és 

különbségek felfedezése különféle 

irodalmi közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

szabadidős tevékenységek. 

 

Hittan:  Keresztények vagyunk – Isten 

nagy családja. 

 

Dráma és tánc: csoportos és egyéni 

improvizáció. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, 

videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, 

gyermekműsor, tehetségkutató műsor, 

valóságshow, ismeretterjesztő műsor, 

reklám). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok 

felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 

Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó 

műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség 

fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség 

fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, 

vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 

(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, templom, 

gyülekezeti terem,  nagymama virágos kertje, épített környezet, mi 

utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, 

napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. 

kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Olvasmányhoz 

kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, 

humor. 

 

Matematika: Rajz és 

szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

 

Hittan: Mi van a 

templomban?  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 

kifejezés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális 

jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló 

és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. 

Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák 

létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási 

képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés 

árnyaltságának fokozása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások 

(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat 

növekedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, 

árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) 

azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 

információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű 

animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 

történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, 

képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 

ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szöveges információk 

szerint). A változás 

kiemelése; az időbeliség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség kifejezésének 

nyelvi lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: verbális 

képességek fejlesztése 

játékkal.  

 

Környezetismeret: 

változások, folyamatok, 

növények, állatok. 

 

Hittan: Igazi értékeket 

fedezünk fel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

  



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Vizuális kultúra - 4. évfolyam 

156 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés 

területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások 

létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és 

elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és 

eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség 

fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, 

a megfelelő anyag- és eszközválasztással. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott 

szempontok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, 

elhelyezkedés, kor, díszítettség, fényviszony). 

 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, 

fülke, raktár, dühöngő) tervezése a kiválasztott épület 

lakójának (pl. tulajdonos, tulajdonos gyermeke, őr, 

takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, szerzetes, 

zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó 

tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, 

függöny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) 

saját ötlet alapján elképzelt változatának megtervezése, 

elkészítése makettben, az elkészült makettekből közösen 

településszerkezet (pl. falu, városrész) kialakítása, 

egyszerű „terepasztal” megépítése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. 

hétköznapi, ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, 

szorongató, emelkedett félelmetes, vidám) kiváltó 

terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat, 

zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. 

madárcsicsergés, jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, 

hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűjtött hanganyag 

felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, 

megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és 

méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, 

vessző, csuhé, agyag, drót, fa). 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. Adott 

objektum más nézőpontból.  

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc: a színház formai 

elemei, látott előadásban, illetve 

alkalmazása saját rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret: az anyagfajták 

megmunkálhatósága, 

felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, hasonlóság, 

variáció felismerése. Ritmus-

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság.  

 

Hittan: A Biblia hitvallásai. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukció, funkció, szerkezet, 

térkapcsolat, térbeli tagolás, 

tervezői attitűd, település, épület, 

építmény, alaprajz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra, 

tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre. 
Órakeret 

10 óra 
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Technika és életvitel 

Helyi tanterv  

1-4. osztály  

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 1-4. évfolyam minden 

osztálya számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi 

Órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 1 37 32 5 

2. 1 37 32 5 

3. 1 37 32 5 

4. 1 37 32 5 
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Technika és életvitel 
 

 

1–2. évfolyam 
 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, 

hogy a kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – 

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat 

szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során 

olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, 

társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó 

munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a 

hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi 

ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás 

és a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő 

hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett 

a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári 

kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és 

iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek 

megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt 

terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte 

észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő 

munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges 

szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és 

szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, 

mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a 

csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által 

vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék 

fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak 

a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a 

higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai 

rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást 

megalapozó közös értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését 

segítik. Mintát adnak az ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni 

teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését 
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szolgálja a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a 

kommunikáció, az egyeztetés, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és 

végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a 

tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő értékelése, 

elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 

alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását. 

 

 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Technika és életvitel – 1. évfolyam 

 

162 
 

1. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Család, otthon, háztartás 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 

Szabadon választott tevékenységformák 5 

Összes óraszám 37 
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Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, 

tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok 

bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai 

környezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

lakhelyek, higiéné. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben - időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Hittan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

környezetem, 

közösségeim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, 

szeretetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 

1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás 

megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás) eszközei és anyagai. 
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1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.  

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, 

egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban 

használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az 

anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; 

anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; 

eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, 

mintakövetés, önállóság a tevékenységek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), 

valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű 

ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) 

forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 

nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása 

segítséggel. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

A használt eszközök megóvása. 

Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, 
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 
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Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) 

egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, 

hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, 

darabolással, csiszolással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, 

sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása 

mérhető 

tulajdonságaik szerint; 

mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése). 

 

Hittan:  az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, értékek 

óvása. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego – 

felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, 

szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, 

sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, 

anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és 

óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a 

család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely 

közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen 

belüli közlekedésről. 

A tematikai 

egység nevelési-

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek 

alapjainak kialakítása. 
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fejlesztési céljai Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak 

azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra 

vonatkoztatása, 

párosítása). 

 

Hittan: Isten kísér 

engem utamon.  

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, 

gyerekülés, gyerekzár. 
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Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Hittan: családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 1. 

évfolyam ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert 

jellemzőinek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges 

munkamegosztásának megértése. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges 

veszélyérzet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű 

öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés 

szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Tematikai egység Szabadon választott tevékenységformák Órakeret 5 

óra 
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2. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Család, otthon, háztartás 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 

Szabadon választott tevékenységformák 5 

Összes óraszám 37 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és 

rokonok bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai 

környezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegalkotás, 

beszédkultúra, 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, 

növényismeret, 

évszakok, napszakok, 

időjárási tényezők, 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 
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1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás 

megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, 

ismertetése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 

lakhelyek, higiéné. 

 

Matematika: 

tájékozódás térben és 

időben - időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Hittan: Otthon, 

családom, családi 

szokások. Milyen lehet 

Jézus otthona és 

családja!? 

Családi hagyományok 

ünnepek.  

1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben 

tartása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 

Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, 

egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a 

tevékenységek során. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), 

valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű 

ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) 

forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 

nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása 

segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az 

értékelő elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és 

környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott 

utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett 

tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés 

baleset esetén. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető 

tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: 

vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése; 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása 

mérhető 

tulajdonságaik szerint; 

mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) 

egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, 

hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, 

darabolással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, 

sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 
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A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és 

napjainkban. 

útmutató jellegű 

szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid 

szövegben az 

események 

sorrendjének 

felismerése). 

 

Hittan: Az egész 

teremtett világ dicséri 

az urat.  

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, 

szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, 

sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, 

anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család 

közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti 

közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli 

közlekedésről. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek 

alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak 

azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák 

ismerete. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat, 

képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra 

vonatkoztatása, 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása. 
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3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

párosítása). 

 

Hittan: Az Úr figyeli 

lépteim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 

gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 

forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, 

biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
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Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen 

környezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való 

viselkedés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, 

hagyományok, jeles 

napok, családi és 

közösségi ünnepek. 

 

Hittan:  családi 

hagyományok, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Technika és életvitel – 2. évfolyam 

 

175 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 

dekoráció. 

Tematikai egység Szabadon választott tevékenységformák Órakeret 5 

óra 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert 

jellemzőinek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges 

munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges 

veszélyérzet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű 

öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés 

szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
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3–4. évfolyam 
 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy 

a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak 

megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A 

mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és 

munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az 

erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar 

kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez 

megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult 

illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is 

szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de 

egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a 

mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a 

szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a 

helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó 

népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is 

játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is 

elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és 

közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre 

határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű 

alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a 

biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni 

együttműködési készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 
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3. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Család, otthon, háztartás 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 

Szabadon választott tevékenységformák 5 

Összes óraszám 37 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai 

közösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt 

természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, 

udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése 

(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való 

segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 
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1.4. Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási 

műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos 

segélyhívás szabályai. 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Matematika: 

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Hittan:  egészség és 

környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, 

kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás. Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 

költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, 

segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, 

használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 

származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett 

tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 

kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos 

használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő 

erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a 

takarékosságra. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök 

használata, épületek 

jellemzői. 

 

Hittan:  Szellemi 

termékek az 

emberiség 

szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ megismerése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, 

hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, 

pelenkaöltés), díszítőöltések hímzések gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel. 

Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok 

készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, 

illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával 

minta vagy rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, 

tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, 

segítségnyújtás. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert 

egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási 

cikkek azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, anyagvizsgálat, 

termelés, makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4  óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos 

alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, 

táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi 

közlekedésben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 

magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok 
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ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, 

az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és 

gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Hittan:  közlekedési 

morál, udvariasság, 

kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 

 

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és gyakorlati tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 
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A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők 

végzésének természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, 

elemzése, s ezek megszívlelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, 

Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, 

sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A 

szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: szokások, 

hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi 

ünnepek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás, egyszerű 

tipográfiai eszközök 

használata.  

 

Hittan: hagyományok, 

szokások, ünnepek, 

élmények feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, 

rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés. 

Tematikai egység Szabadon választott tevékenységformák Órakeret 5 

óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 3. 

évfolyam végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítása és 

begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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4. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Család, otthon, háztartás: gépek és működésük 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 22 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 2 

Szabadon választott tevékenységformák 2 

Összes óraszám 37 

 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és 

tevékenységeinek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai 

közösségben. 

Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt 

természetátalakító munkák alapvető ismerete. 

Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, 

udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése 

(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való 

segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 

elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal 

történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a 

vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 

történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege 

elkészítése. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, 

hétköznapok és 

ünnepi alkalmak, 

emberi test, 

egészséges életmód. 
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Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Matematika: 

problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Hittan: Otthonom a 

templom – a hely 

tisztelete, viselkedés, 

szokások.  

1.2. Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

1.3. Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 

cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

1.4. Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási 

műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos 

segélyhívás szabályai. 

1.5. Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, 

kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak 

tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 

költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, 

segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, 

használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a 

szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 
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A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 

származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett 

tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 

kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos 

használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő 

erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a 

takarékosságra. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök 

használata, épületek 

jellemzői. 

 

Hittan: Isten 

gondoskodik a 

körülöttünk lévő 

világról.  

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, 

hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, 

pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, 

keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti 

díszítőöltésekkel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok 

készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, 

illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával 

minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy 

konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával 

minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, 

tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, 

segítségnyújtás. 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert 

egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási 
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cikkek azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. 

Technikatörténeti érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, 

körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos 

alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, 

táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi 

közlekedésben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 

magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok 

ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, 

az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és 

gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás 

forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, 

eszközeinek megismerése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 

hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – 

faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk 

megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, 

piktogramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, 

térképismeret. 

 

Hittan: Istennek a 

legkisebbre is van 

gondja.  

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, 

kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 
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területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 

járműveken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi 

közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 

bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 

 

 

Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és gyakorlati tapasztalatok. 

Néhány szokás, hagyomány ismerete. 

A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők 

végzésének természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, 

folyamatos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, 

elemzése, s ezek megszívlelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, 

Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, 

sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A 

helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával 

kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: szokások, 

hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi 

ünnepek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás, egyszerű 

tipográfiai eszközök 

használata.  

 

Hittan: A tanuló lássa meg a 

közösségi kapcsolatban 

felmerülő nehézségeket, 

örömöket, az emberek 

közötti kapcsolatokat.  

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, 

rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés. 

Tematikai egység Szabadon választott tevékenységformák Órakeret 2 

óra 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

évfolyam végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási 

praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló 

hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a 

tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 

használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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ÉNEK-ZENE 
Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

 

 

1-4. osztály  

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 1-4. évfolyam minden 

osztálya számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi 

Órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 2 74 65 9 

2. 2 74 65 9 

3. 2 74 65 9 

4. 2 74 65 9 
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ÉNEK-ZENE 

Célok és feladatok 
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az 

éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a 

kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás 

során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük 

lévő sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést 

és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, az egyházi énekek és 

zeneművek, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai 

munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, 

zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket 

énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív 

zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.  

Az énekoktatás alapvető céljai és feladatai mellett, iskolánk célul tűzte ki, hogy 

diákjaink a keresztény közösségek aktív tagjává nevelje. Ennek elengedhetetlen feltétele az 

Istent dicsőítő és dicsérő, az Istenről szóló zsoltárok, istentiszteleti és ifjúsági énekek biztos és 

pontos ismerete, mely éneklési képességeik mellett, lelki életüket is gazdagítja.  

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív 

zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. 

Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák 

másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, egyházi és egyéb 

közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
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Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve 

a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és 

az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás 

különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely 

műfaji határoktól függetlenül értelmezhető. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy 

a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek 

újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából 

nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. 

Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók 

önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, 

harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika 

formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

Felismerő kottaolvasás 

A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják 

meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével 

való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés alapozza 

meg. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még 

nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei 

jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai 

zenetanulás folyamatában. 

A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, 

hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei 

fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk 

megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett 

válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az 

esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése 

rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A 

népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a 

szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és 

intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák 

fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során 

olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott 
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zenéről, amelyek hatására egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás 

(vagyis a zene befogadása) és a háttérzene fogyasztása között. 

Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A 

művészi értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott 

zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem 

készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a 

játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a 

mozgás és az éneklés szorosan összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata 

lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek 

elmélyítésére is.  

Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán 

legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív 

készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 

Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 

befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a 

hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, 

így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és 

műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését. 

A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig 

a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei 

memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más 

fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 

A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal 

kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell 

kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű 

szöveges memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban 

semmitmondó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a 

szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való 

kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére 

gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott 

tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. 

Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció 

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha 

eszköztáruk felhasználása segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

Zenehallgatás 

A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei 

ízlését formálja. 

A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg 

teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s elsősorban 

zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell 
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benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem 

irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni 

arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű 

befogadásáról. 

Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a 

kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes 

spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában sor kerülhet 

kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 és 8 osztályos 

gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. osztály tantervének feladata. 

Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjünk 

DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás 

igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk kell 

abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük folyamán megismerik, amennyiben 

kialakították bennük az igényt az értékes művek hallgatására. 

Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a 

rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. 

Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. 

Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek 

meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel 

segítsük az élmények feldolgozását. 

A zenehallgatási anyag kiegészül az evangélikus énekeskönyv énekanyagának a 

zeneirodalom különböző korszakaiból való feldolgozásaival. 

Tárgyi feltételek 

Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

Megfelelő terem a kórusmunkához 

Ötvonalas tábla 

Mágneses tábla, digitális tábla 

Ritmushangszerek 

Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

Számítógép internetkapcsolattal, projektor 

Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

Tankönyvek 

Evangélikus énekeskönyv 

Ifjúsági énekgyűjtemények 

Az értékelés elvei és eszközei 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a 

bátorítás és motiválás.  Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő funkcióját, 

ha személyre szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével 

érhetjük el. A tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva értékeljük, ezzel mintát 
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adunk az önértékeléshez és mások értékeléséhez. Az intonációs problémákkal küzdő gyerekek 

segítő, formáló értékelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 

 

Az értékelés lehetőségei az ének-zene órákon:  

Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás.  

A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása.  

A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő 

előadásmód. 

A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása.  

Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, 

hangszerek) 

A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

feleljen meg az iskola helyi tantervének  

nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra  

jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését az adott 

tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 

segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását 

illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak 

megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére 

ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival 

egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, 

megfelelő kiegészítő taneszközök, oktatási segédletek kapcsolódnak hozzá (pl. 

munkafüzet, kézikönyv, zenehallgatási anyag, digitális tananyag)  

 

 

 

Javasolt taneszközök a Kerettanterv követelményeihez: 

 – Ének-Zene 1–4. évfolyam számára szóló könyvek, 

munkafüzetek, tanítói kézikönyvek és digitális tananyagok, CD-k, interaktív tábla, számítógép 

projektor stb. 

Lassúné Ruskó Renáta: Ének-Zene 1. tankönyv és munkafüzet  

Lassúné Ruskó Renáta: Ének-Zene 1. tanítói kézikönyv 

Dalanyag 1. CD, Zenehallgatás 1-2 CD 

 

 

Lantos Rezsőné-Lukin Lászlóné: Ének- zene Az általános iskola 2. osztálya 

számára 

Dalanyag: Tengertánc 1. CD  

                  Bartók Béla: Gyermekeknek  

                  Vivaldi: Négy évszak 

                  Schumann: Gyermekjelenetek 
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                  Debussy: Gyermekkuckó 

                  Bach: d- moll koncerto két hegedűre 

Lantos Rezsőné-Lukin Lászlóné: Ének-zene Az általános iskola 3. osztálya 

számára 

Dalanyag: Tengertánc 2. CD 

                  Bartók Béla: Gyermekeknek 

                  Kodály Zoltán: Mély erdőn,Volt nekem egy kecském, Gólya-nóta, 

Villő, Gergelyjárás, Pünkösdölő, Túrót eszik a cigány, Háry János-Toborozó  

                 Egressy Béni: Klapka-induló 

                 Mozart: Esz-dúr kürtverseny 

                 Prokofjev: Péter és a farkas 

                 Népzenei felvételek 

 

Tegzes György: Ének-zene Az általános iskola 4. osztálya számára 

Dalanyag: Bach: D-dúr szvit, G-dúr szvit 

                  Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 

                  Bartók Béla: Cipósütés, Házasodik a tücsök 

                  Mozart: A bűvös csengettyű, Menüett, A- dúr klarinét kvintett 

                  Prokofjev: Péter és a farkas 

                  Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja 
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1.évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 52 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

5 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

7 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  5 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  5 óra 

Össz. óraszám:  74 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: 

helyes testtartás, 

helyes légzés, 

életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció, 

helyes frazeálás. 

Az éneklés örömének felkeltése. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott 

tempóban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, 

tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, 

Ádám Jenő). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó 

dallamosztinátó dalhoz.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció. 

Matematika: 

számfogalom erősítése. 

Környezetismeret: 

természeti képek, 

évszakok, állatok. 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és 

néptánc kapcsolata. 
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Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

Az egyházi esztendő ünnepköreihez kapcsolódó énekek az EÉK-ből, 

illetve ifjúsági kiadványokból.  

Himnusz felismerése, hallgatása.  

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Hittan: Énekek hitbéli 

tartalma.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó 

dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó 

változások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb 

formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal 

és hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.  

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és 

ritmushangszerekkel. Ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, 

ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel 

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással 

(kéz és láb által). 

2/4, ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú 

érzékeltetése. 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, 

beszéd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és 

magas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a 

tanult dallamfordulatokkal, énekbeszéd – recitálás 

(zsoltáréneklés alapja) 

Magyar nyelv és 

irodalom: íráskészség 

fejlesztése. 
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A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

   dallamfordulatok: sm, lsm 

Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult 

dalok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése, 

más befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 

dallamelvonás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, hangmagasság, 

dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, variáció, 

énekbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), 

titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet) 

Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult 

elemekhez). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutató, ütemfajta: 2/4  

Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, 

megnevezése szolmizációval: szó-mi-lá 

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz. 

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra 

fejlesztése: nagytesti 

mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódás térben, 

irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, záróvonal, ismétlőjel, 

hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  

fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények 

kisgyermekkorból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás 

improvizációja során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú 

és karakterű zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás 

által. A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad 

mozgás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok 

megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés 

és halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai,  

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése 

különböző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson 

keresztül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), 

valamint a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, 

formázás). 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált 

előadás, szabad 

mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével 

kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

 

Hittan: Énekek, 

zeneművek hitbéli 

tartalma.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a 

zeneirodalom különböző korszakaiból beleértve az egyházi 

műveket, feldolgozásokat, a 20. század és korunk zeneirodalmát 

is különösen a következő témakörökben: csend és hang, 

hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, szóló 

hangszer-zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, 

hangos-halk, magas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a 

cselekmény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei 

eszközökkel történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, 

királylány, királyfi, udvari bolond és „varázserejű” hangszerek). 

Magyar nyelv és 

irodalom: zeneművek 

tartalma, irodalmi 

kapcsolatok. 

Dráma és tánc: 

cselekményes program-

zenék, mese, mese-

szereplők, dramatizált 

megjelenítés, pl. 

bábozás, pantomim. 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs 

hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás, korál feldolgozás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az első 

évfolyam végén  

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a 

kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. 

Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban 

énekelnek egyházi énekeket, képesek az új dalokat rövid 

előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a 

tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról 

és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, 

megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és 

egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik 

hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a 

hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a 

meghallgatott zeneműveket.  
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Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

- A Mozaik Kiadó által összeállított zenei anyag (CD, 1. oszt.)  

- Egyházi művek: J.S. Bach – Egyházi kantáták, Mozart – Kisebb egyházi művek, Korál 

feldolgozások, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos – 15 zsoltár   
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2. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 48 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

6  óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

10 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  5 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  5 óra 

Össz. óraszám:  74 óra 

A rendelkezésre álló 10% a tematikai egységek között van elosztva. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

48 óra 

Előzetes tudás Az első osztályban tanult dalok pontos éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása.(helyes testtartás, 

helyes légzés, megfelelő hangerő, helyes érthető szövegejtés, kifejező 

artikuláció, helyes frazeálás) 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott 

tempóban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő 

körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, különféle 

vonulások (biton, triton, tetraton, pentachord, pentaton 

hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, 

tréfás dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi 

Pál, Ádám Jenő). 

 

Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó 

dallamosztinátó dalhoz.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, 

dallamhangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

Az egyházi esztendő ünnepköreihez kapcsolódó énekek az EÉK-ből, 

illetve ifjúsági kiadványokból.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció. 

 

Matematika: 

számfogalom erősítése. 

 

Hittan: Énekek 

szövegeinek hitbéli 

tartalma. 

 

Környezetismeret: 

természeti képek, 

évszakok, állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és 

néptánc kapcsolata. 
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Himnusz, Szózat felismerése, hallgatása. Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az első osztályos zenei élményanyag. Gyermekdalok, népi mondókák, 

gyermekjátékok, gyermekversek. A megismert dallam és 

ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó 

változások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb 

formai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal 

és hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Negyed, nyolcadpár, negyed szünet, félérték.  

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és 

ritmushangszerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel 

(kilépések, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással 

(kéz és láb által). 

2/4, 4/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú 

érzékeltetése. 

 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, 

beszéd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és 

magas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a 

tanult dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

   dallamfordulatok: sm, lsm, smd, mrd, rdl, mrdl,  

   ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá pentaton hangsor 

Magyar nyelv és 

irodalom: íráskészség 

fejlesztése. 
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  (smrdl,) dó pentaton (lsmrd) és lefutó lá pentachord (mrdtl,)  

  dó pentakord (sfmrd), kézjellel. 

Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult 

dalok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése, 

más befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 

dallamelvonás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus 

osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, variáció, énekbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), 

titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet), táá (félérték) és 

szüün(félérték szünete).  

Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult 

elemekhez). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4. 
Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, 

megnevezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá. 

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r-l. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 

pótvonal. 

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése. (Hangjegy, hangszár irányának 

megfigyeltetése.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra 

fejlesztése: nagytesti 

mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódás térben, 

irányok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal, 

ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, 

hangszár. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  

fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Zenehallgatási élmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás 

improvizációja során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú 

és karakterű zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás 

által. A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával 

(ismétlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad 

mozgás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok 

megkülönböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés 

és halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai,  

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése 

különböző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson 

keresztül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, keresztény kifejezések, a 

dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás 

(drámajáték, báb), valamint a zene keltette gondolatok vizuális 

megjelenítése (festés, formázás). 

Hittan: Énekek 

hitbéli tartalma, 

türelem, 

tolerancia. 

 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, 

hangutánzás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó 

dramatizált 

előadás, szabad 

mozgásos 

improvizáció. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével 

kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva 

a zeneirodalom különböző korszakaiból beleértve az egyházi 

műveket, feldolgozásokat,  a 20. század és korunk 

zeneirodalmát is különösen a következő témakörökben: csend 

és hang, hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, 

szóló hangszer-zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-

lassú, hangos-halk, magas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a 

cselekmény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei 

eszközökkel történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, 

királylány, királyfi, udvari bolond és „varázserejű” 

hangszerek). 

Magyar nyelv és 

irodalom: zeneművek 

tartalma, irodalmi 

kapcsolatok. 

 

Dráma és tánc: 

cselekményes 

programzenék, mese, 

meseszereplők, 

dramatizált 

megjelenítés, pl. 

bábozás, pantomim. 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs 

hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás, koral feldolgozások. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén  

 

 A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a 

kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. 

Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban 

énekelnek, egyházi ifjúsági énekeket, és az énekeskönyv énekeit, 

képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után 

könnyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a 

tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról 

és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, 
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megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és 

egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik 

hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a 

hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a 

meghallgatott zeneműveket.  

 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

- A Mozaik Kiadó által összeállított zenei anyag (CD, 2. oszt.) 

- Egyházi művek: J.S. Bach – Egyházi kantáták, Mozart – Kisebb egyházi művek, Korál 

feldolgozások, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos – 15 zsoltár   

                                                                       



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Ének-zene – 3. évfolyam 

 

209 

3. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 48 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

8 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

8 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  6 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  4 óra 

Össz. óraszám:  74 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

48 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos 

alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem 

bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, dalok ritmushangszer kísérettel 

(ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos Lajos, 

Szőnyi Erzsébet) 

Egyházi énekek, korálok, korál feldolgozások, kánonok.  

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 

válogatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, 

Gergely-járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, érthető 

szövegejtés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások 

dramatizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

 

Hittan: Énekek hitbéli tartalma, 

türelem, tolerancia. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, a 4/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum ( 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban 

(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 

szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek – 

kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei forma, kérdés 

és felelet, zenei mondat, (forte, piano, crescendo, decrescendo), memória, 

„néma” éneklés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene 

jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: önálló nyolcad és szünete, szinkópa, egész 

kotta és szünete. 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, felső dó’  

A pentaton dallamfordulatai. 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és jelzések 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  

fejlesztése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 

által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, 

párban vagy csoportosan) – differenciált karakterű zeneművek 

vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 

zenehallgatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 

analízis képessége a következő fogalmak használatával: 

azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 
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forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-

többszólamú, hangszercsaládok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. 

Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, 

hasonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök 

felismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

felidézésével a szereplő felismertetése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül. 

 

Hittan: énekek, 

zeneművek hitbéli 

tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, balett. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik  

évfolyam végén 

 A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek egyházi 

énekeket, kánonokat is, a dalok élményekből kiinduló, 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy 

betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. 

Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert 

dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult 

dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert 

hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 

jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 

tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket.  

 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

- A Mozaik Kiadó által összeállított zenei anyag (CD, 3. oszt.) 

- Egyházi művek: J.S. Bach – Egyházi kantáták, Mozart – Kisebb egyházi művek, Korál 

feldolgozások, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos – 15 zsoltár   
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4. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 48 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

8 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

8 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  6 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  4 óra 

Össz. óraszám:  74 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

48 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő 

előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes 

hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos 

alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem 

bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népdalok megtanulása a már korábban elsajátított 

dalkészlet figyelembevételével. 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok 

és könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, 

Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Az egyházi énekek, korálok, zsoltárok, kánonok, az 

egyházi év ünnepköreihez kapcsolódóan.   

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint 

válogatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, 

Gergely-járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, érthető 

szövegejtés, kifejező artikuláció. 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások 

dramatizált előadása. 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző példáinak 

ismerete. 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Hittan: énekek, zeneművek 

hitbéli tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, a 4/4-es és ¾-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása, 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, 

reprodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

felelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), 

ritmusnevekkel vagy más szótagokkal csoportosan és párban 

(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, dallam két 

szólamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam 

improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés 

és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkifejezés 

erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 

crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene 

jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-

tudatosítás-gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

Ritmikai elemek: nyújtott és éles ritmus.  

Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: 

Belépő szolmizációs hangok:, alsó ti, fá, és ti. 

A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú 

hangsor dallamfordulatai. 

Hangközök: 

Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális jelek 

és jelzések használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák  

fejlesztése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás 

által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, 

párban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek 

vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és 

zenehallgatási anyag segítségével; 
teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  
zenei memória gyakorlatok. 

Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 
a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint; 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 
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zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei 

analízis képessége a következő fogalmak használatával: 

azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 

forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú; 

a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészekről; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros 

hangszerek. 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

Kreativitás, manuális 

készség fejlesztése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, 

egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. 

Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák 

fejlesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, 

hasonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök 

felismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

felidézésével a szereplő felismertetése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken keresztül. 

Hittan: énekek, 

zeneművek hitbéli 

tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljáték, 

balett. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok 

élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus 

osztinátó, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 
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Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es 

metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert 

dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult 

dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert 

hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 

jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 

tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz 

meg. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott 

művek azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan 

terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. 

szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon 

gyakorlati zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 

104 – részletek, Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: 

Magyar népzene sorozatból). 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis 

kéményseprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, 

Kodály Zoltán: Háry János) – DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

A Mozaik Kiadó által összeállított zenei anyag (CD) 

Egyházi művek: J.S. Bach – Egyházi kantáták, Mozart – Kisebb egyházi művek, Korál 

feldolgozások, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos – 15 zsoltár   
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Környezetismeret 
 

Helyi tantárgyi tanterv 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 1-4. évfolyam minden osztálya számára. 

A tantárgy órakerete: 

 

 

Évfolyam Helyi órakeret Évi órakeret Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

1. 1 37 32 4 

2. 1 37 32 4 

3. 1 37 32 4 

4. 1 37 32 4 
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1. évfolyam 

Időkeret: évi óraszám: 37 óra 

 heti óraszám: 1 óra 

 

Témák Óraszámok felhasználása 
Össz- 

óraszám 

Szá

-ma 

 

Nevei 
Tananyag 

Ismétlés,  

ellenőrzés 
37 

   

Új ismeret 

Helyi 

felhasználás 

(kiegészítő anyag,  

gyakorlás) 

  

 A megismerési 

módszerek alapozása 
F o l y a m a t o s 

I. Ismerkedés az iskolával 3   3 

II. Közvetlen 

környezetünk növényei, 

állatai 

6 1  7 

III. Testünk felépítése, 

működése 
8   8 

IV. Ismerkedés a 

lakóhellyel 

6 2  8 

V. Évszakok időjárása, 

ünnepei 
9   9 

 Év végi ismétlés    2 

A megismerési módszerek alapozása 

Célok: 

 – Tájékozódni a családi és óvodai természeti nevelés előzményeiről 

 – Felkelteni és fokozni a tanuló közvetlen környezete iránti kíváncsiságát 

 – Felismertetni egyszerű összefüggéseket. 

 – Alkalmazni tapasztalatszerzésen, felfedezésen alapuló módszereket. 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Iskolás lettem. 

Az óvoda és az iskola közös és eltérő 

jellemzői. 

Érzékelés: látás, hallás, ízlelés, szaglás, 

tapintás. 

Az élő és élettelen megkülönböztetése. 

Nap, napszakok, évszakok, hónapok. 

Az időjárás. 

Közvetlen környezetünk tárgyai, élőlényei. 

A mese és valóság. 

Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a 

tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, 

élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. 

A megfigyelések megfogalmazása szóban, 

rajzban. 

Feladatértés bizonyítása aláhúzással, 

összekötéssel, színezéssel. 

A különbségek felfedeztetése az élő és élettelen 

természetben, a mesében és a valóságban. 
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I. Téma: Ismerkedés az iskolával 

Célok: 

 – Fejleszteni a tanulók tájékozódó képességét a közvetlen környezetében. 

 – Képessé tenni a tanulókat a különböző veszélyhelyzetek felismerésére, megelőzésére, 

elkerülésére. 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A leggyakrabban előforduló irányok: alatta, 
fölötte, előtte, mögötte, mellette, jobbra, 
balra. 
Tájékozódás az iskola épületében, az iskola 
környékén. 
Útvonal az otthontól az iskoláig. 
Saját lakcím ismerete. 
Az iskola környezete, jellemző épületek, 
közterek. 
Az iskola neve, címe, helyiségei, udvara. 
Veszélyhelyzetek az iskolában és környékén. 

Játékos gyakorlattal a saját testhez viszonyított 
irányok, helyzetek megkülönböztetésének 
fejlesztése. 
Térérzet tudatosítása. 
Tájékozódási képesség fejlesztése az iskola 
épületében és az iskola környékén tett séta 
alkalmával. 
Veszélyhelyzetek bemutatása, megbeszélése. 
Ismeretek rögzítése. 
Helyes és helytelen magatartás megfigyelése, 
összehasonlítása, a pozitív minták kiemelése. 
Dramatikus játékok különböző helyzetekben. 
Hittan: Otthonom a templom is, helyes 
viselkedések a templomban. Ismerkedés a 
gyülekezettel. 

II. Téma: Közvetlen környezetünk növényei, állatai 

Célok: 

 – Megismertetni a környezet élő és élettelen összetevőit és az élőlények főbb csoportjait. 

 – Feltárni az élő és élettelen megkülönböztető jegyeit. 

 – Megismertetni a lágyszárú növények testfelépítését. 

 – Bemutatni a növények ápolásának és szaporításának egyszerű eljárásait. 

 – Elsajátíttatni a környezetünkben élő társállatok gondozásának főbb szabályait. 

 – Tudatosítani a dísznövények és társállatok szerepét az emberek életében. 

 – Megláttatni az élőlények élőhelye és igénye közti összefüggéseket. 

 – Elérni, hogy a tanulók megbecsüljék és védjék környezetük élő és élettelen alkotóit. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Környezetünk. 
A természeti környezet élőlényei és élettelen 
összetevői. 
 
Élő és élettelen környezet közötti különbség. 
Élőlények fontosabb életműködései: mozgás, 
táplálkozás, légzés, szaporodás. 
 
 
Közvetlen környezetünk növényei. 
Dísznövények a virágoskertben: a petúnia. 
Dísznövények a lakásban és az erkélyen: 
pletyka, muskátli. 
 
Közvetlen környezetünk állatai. 
A lakásban élő, kedvtelésből tartott állatok. 
Kutya-macska barátság. 
 
 
 
Állatok a mesében és a valóságban. 

Az épített és a természeti környezet jellemzése. 
Az élőlények csoportokba sorolása (növények, 
állatok, emberek) példákon keresztül. 
 
Élő és élettelen felismerése, összehasonlítása. A 
legfontosabb életműködések megismerése. 
 
Lágyszárú növény szerveinek irányított 
vizsgálata. A szervek felismerése és 
megnevezése. Csoportosítások végzése tanári 
irányítással; rész és egész kapcsolatának (pl. 
szervezet-szervrendszer) érzékeltetése. 
 
Leggyakoribb dísznövények és társállatok 
felismerése a valóságban és képek alapján. 
Dísznövények és kedvtelésből tartott állatok 
sokféleségének bemutatása, szerepének 
megfogalmazása. 
 
Cselekvő környezetvédelemre serkentés: 
növények gondozása, magvetés, barátságos 
környezet kialakítása. Kisállatokról való 
gondoskodás. 
 
Állatok valós és mesebeli tulajdonságainak az 
összehasonlítása. 
Hittan: A teremtett világ szépségei. 
Teremtéstörténet. 

III. Téma: Testünk felépítése, működése 

Célok: 

 – Megismertetni az emberi test főbb testrészeit. 

 – Bemutatni az érzékszervek szerepét az ember életében. Tudatosítani az érzékszervek 

megőrzésének fontosságát. 

 – Felismertetni a szervezet néhány jól nyomon követhető ritmusos működését. 

 – Rávilágítani az egészséges életmód fontosságára, a betegségek elkerülése érdekében. 

 – Bemutatni az orvosok gyógyító tevékenységét. 

 – Felhívni a figyelmet a balesetek megelőzésének elkerülésére. 

 – Tudatosítani a biztonságot szolgáló szervezetek tevékenységét és elérésének módját. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Testünk főbb testrészei: fej, nyak, törzs, 
végtagok. 
 
Napi teendőink. 
A napszakok váltakozása. 
A hét napjai. 
A helyes napirend. 
 
 
 
 
Testünk és életünk megfigyelhető ritmusai 
(szívdobogás, légzés, mozgás stb.). 
 
 
 
Érzékszerveink és azok szerepe a környezet 
megismerésében: szem – látás, bőr – tapintás, 
nyelv – ízlelés, fül – hallás. 
 
 
Az egészség és betegség. 
Az egészségmegőrzés összetevői. 
 
 
 
Segítenek a bajban. 
A mentők, a rendőrség és a tűzoltóság 
munkája. 
 
 
 
 
 

Az emberi test főbb testrészeinek a 
megfigyelése. A főbb testrészek felismerése és 
megnevezése. 
 
A napok nevének és sorrendjének begyakorlása 
mondókák alapján. A napszakok elkülönítése 
saját tapasztalatok segítségével. A napszakoknak 
megfelelő köszönési formák gyakorlása 
szerepjátékkal. 
 
A helyes napirend tervezése, megvitatása. 
 
Egyszerű megfigyelések a test ritmusos 
működéseiről. Változások. Ritmusok felfedezése 
a versben, a természetben és a 
tevékenységekben. 
 
Érzékelő játékok: a színek, a formák, a felületek, 
az ízek, a hangok, a szagok stb. megfigyelése. 
Érzékszervek és a hozzátartozó érzékelés 
összekapcsolása. Érzékszervek védelme. 
 
A rendszeres tisztálkodás és az egészséges 
életmód szerepének tisztázása az 
egészségmegőrzésben. Tisztálkodási szokások 
gyakorlása: alapos kézmosás és fogmosás. 
 
Az egészséges és a beteg gyermek jellemzőinek 
összegyűjtése. A lázmérés módjának a 
megbeszélése. Szerepjátékok a fertőzés, 
gyógyítás, gyógyulás, ápolás köréből. 
 
A biztonságot szolgáló emberek jellemzése 
munkájuk, ruházatuk és eszközeik alapján. 
A segélykérő hívószámok megismerése, és a 
segélykérés gyakorlása szituációs játékkal. 
Hittan: Ki vagyok én Istennek? Ki Isten nekem? 

IV. Téma: Ismerkedés a lakóhellyel 

Célok: 

 – Megismertetni a tanulókat lakóhelyi környezetükkel az egyre önállóbb tájékozódás, 

közlekedés érdekében. 

 – Kialakítani élet- és környezetkímélő, veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló 

magatartásformákat. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Saját lakcím ismerete. 
Az iskola környékének megismerése. 
A lakóhely jellegzetességeinek megfigyelése 
tanulmányi séta során, bemutatása néhány 
mondatban. 
Városi és falusi települések összehasonlítása. 
A lakóhely nevezetes épületei. 
A lakóhely szokásainak, hagyományainak 
megismerése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése az iskola 
környékén tett séta alkalmával. 
Közvetlen megfigyelés, leírás szóban megadott 
és választott szempontok alapján. Rövid szóbeli 
beszámoló a megfigyeltekről. 
 
Helyi hagyományok megismerése. 
Gyűjtőmunka. 
Hittan: Isten gondoskodik a körülöttünk lévő 
világról. 

V. Téma: Az évszakok időjárása, ünnepei 

Célok: 

 – Fejleszteni a megfigyelőképességet az élettelen természet rövid idejű és folyamatos 

megfigyelésével, a megfigyelések rajzos lejegyzésével.(időjárás megfigyelése) 

 – Kialakítani a természet védelmének igényét. 

 – Felkelteni a tudományos vizsgálatok iránti érdeklődést. 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az időjárás elemei és változásai 

(napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék). 

 

Az időjárás-változások hatása a természetre 

(növények változásai, az állatok 

életmódjának megváltozása). 

A szélsőséges időjárás okozta 

veszélyhelyzetek és védekezés lehetőségei. 

 

A víz megjelenési formái a természetben. 

A víz halmazállapot változásai (olvadás, 

fagyás, párolgás) – kísérletek megfigyelése. 

 

A napszakok, a hét napjainak elnevezése. 

A helyes napirend kialakítása. 

Az évszakok elnevezései, jellemző időjárása. 

A hónapok nevei és sorrendje. 

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, 

néphagyományok, helyi szokások 

megismerése. 

Időjárás megfigyelések több napon keresztül; 

lejegyzés rajzos formában. 

Az időjárás megfigyelése során a víz különböző 

megjelenési formáinak felismerése (eső, hó, 

zúzmara, dér, jég, hó, köd, pára). 

Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése 

tapasztalatból, képről (árvíz, hóvihar, 

villámcsapás, stb.). 

 

Ok-okozati összefüggés felfedeztetése a 

változások megfigyelése során. 

Egyszerű kísérletek megfigyelése. 

 

Évszakok, hónapok, napszakok, sorba rendezése 

időrend alapján. 

Tájékozódás a mindennapok időviszonyaiban. 

Ismerkedés a természet könnyen megfigyelhető 

ciklusaival. 

Hittan: Egyházi ünnepek 

A továbbhaladás feltételei 

Az 1 évfolyam végén a tanuló: 

 – tájékozódjon jól saját testén, 

 – tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban, 

 – ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát, 

 – tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket, 

 – tudja elmondani saját lakcímét, 

 – ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást 

követő sorrendjét, 
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 – tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, és 

rajzban, 

 – konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni, 

 – tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, 

 – ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
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2. évfolyam 

Időkeret: évi óraszám: 37 óra 

 heti óraszám: 1 óra 

 

Témák Óraszámok felhasználása 
Össz- 

óraszám 

Szá

-ma 

 

Nevei 
Tananyag 

Ismétlés,  

ellenőrzés 
37 

   

Új ismeret 

Helyi 

felhasználás 

(kiegészítő anyag,  

gyakorlás) 

  

 A megismerési 

módszerek alapozása 
F o l y a m a t o s 

 Év eleji ismétlés – – 1 1 

I. Az erdő 
5 1 1 7 

II. Lakóhelyünk 6 2 1 9 

III. A ház körül élő állatok 2  1 2 

IV. Testünk működése és 

egészsége 
7  2 9 

V. Az anyagok 

érzékelhető és mérhető 

tulajdonságai 

7  1 8 

 Év végi ismétlés    1 

A megismerési módszerek alapozása 

Célok: 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Felkelteni és fokozni az érdeklődést a tanuló közvetlen környezete iránt. 

 – Megfigyeltetni a tanuló közvetlen környezetét tanítói irányítással. 

 – Formálni a tudományos vizsgálat iránti igényt. 

 – Fejleszteni a szóbeli kifejezőkészséget. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Újra az iskolában. 

 

A tárgyak érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése. 

 

 

Az anyagok mérhető tulajdonságai. 

 

 

Gyűjtemények készítése, rendezése. 

Az iskola megfigyelése, leírása szóban, rajzban, 

bemutatása. 

Összehasonlítás, csoportosítás. 

Tapasztalatszerzés a környezetről megfigyelés 

útján. A tapasztalatok megfogalmazása szóban, 

rajzban. 

A mindennapi életben fontos szerepet játszó 

mennyiségek és azok mérésének megismerése, 

gyakorlása. 

A mérőeszközök használata. 

A mérés eredményének egyszerű lejegyzése. 

Válogatás, csoportosítás, rendszerezés. 

I. Téma: Az erdő 

Célok: 

 – Tapasztalatszerzés az erdő növény- és állatvilágáról. 

 – Felismertetni hazai fákat, cserjéket. 

 – Bemutatni az erdő életközösségét. 

 – Rögzíteni az erdő szintjeit. 

 – Megfelelő szintű jártasság kialakítása a megfigyelések, vizsgálódások végzésében. 

 – Megismertetni és gyakoroltatni a megfigyelések, elemzések tapasztalatainak elmondását 

valamint azok rajzos rögzítését. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az erdő  fái. 
A fa fő részei: gyökérzet, törzs, korona. 
Örökzöld és lombhullató fák. Bemutatás, 
felismerés. 
Az erdő szintjei. 
Az erdő életközössége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A virág és a termés. 
 
 
 
. 

Előzetes megfigyelési szempontok alapján  
tapasztalatszerzés az erdő élővilágáról. 
 
A gyümölcsfák és a fenyők lombváltásának a 
megfigyelése. 
 
Egy lágyszárú növény és egy fa jellemzése. A 
növényi szervek és a fa fő részeinek a 
felismerése, megnevezése. Hasonlóságok és 
különbségek megállapítása örökzöldek és 
lomhullató fák között. 
 
A virág és a termés vizsgálata élő anyagon. A 
rész és az egész, továbbá a virág és a termés 
közti összefüggések megértése. 
 
 
 
A legfontosabb erdei munkák felismerése, 
szerepük tisztázása. Az erdő védelme. Alapvető 
magatartás formák az erdőben. Madárvédelem: 
madáreleség készítése. 
 
 
 
 
Hittan: Isten ura a természetnek. 

 

 

 

 

II. Téma: Lakóhelyünk 

Célok: 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Fejleszteni a tanulók tájékozódó képességét 

 – Összehasonlíttatni a természetes vizeket méretük szerint 

 – Bemutatni a vizek szennyezettségének okait. 

 – Felismertetni a különböző településtípusokat. 

 – Megismertetni a lakókörnyezetre jellemző épületekkel. 

 – Bemutatni a középületek feladatait. 

 – Ösztönözni lakókörnyezetünk megóvására, szépítésére. 

 – Megismertetni a lakóhely és környékének múltjával. 

 – Összehasonlíttatni a különböző településtípusokat régen és napjainkban. 

 – Összegyűjtetni a település hagyományait, népszokásait, értékeit. 

 – Felidézni a biztonságos gyalogos közlekedés szabályait. 

 – Kialakítani a helyes tömegközlekedési szokásokat. 

 – Tudatosítani a leggyakoribb közlekedési veszélyhelyzetek elkerülésének módját. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Tájékozódás az iskola környékén. 
A forgalom megfigyelése. 
Lakóépületek, parkok, terek az iskola 
környékén 

Tájékozódási képesség fejlesztése az iskola 
környékén tett séta alkalmával. 
Közvetlen megfigyelés, leírás szóban megadott 
és választott szempontok alapján. Rövid szóbeli 
beszámoló a megfigyeltekről. 
Tájékozódás térkép segítségével. 

Természeti környezetünk, felszíni formák 
megfigyelése. 
Álló és folyóvizek. 
A természeti környezetünket károsító 
tevékenységek. 

A lakóhely és környékének megismerése, 
természeti formáinak megfigyelése, sorba 
rendezése 
Felszíni formák megfigyelése, kialakítása 
homokból, gyurmából 
Szóbeli és írásbeli beszámoló képek, egyéni 
tapasztalatok segítségével. 
 
Lakóhely természeti értékeinek, szépségének 
felfedezése. 
Néhány könnyen átlátható, megérthető, a 
gyerekeket is érintő környezetvédelmi 
problémával való foglalkozás. 

Településtípusok és jellemzőik. 
Lakóhelyünk szomszédos települései. 
Középületek és feladataik. 
Út, utca, tér, park, játszótér. 

Előzetes tudás felszínre hozása. 
Képek gyűjtése a különböző településtípusokról. 
A település nevezetes épületeinek megfigyelése. 
Középületek csoportosítása feladatuk szerint. 
 

Lakókörnyezetünk. 
Különböző tájak lakóépületei. 
Környezetünk jellemző lakóházai. 
Lakás, otthon. 

Megfigyelések adott szempontok szerint a 
valóság és képek segítségével. 
A lakások jellemzőinek leírása, szóbeli 
beszámoló. 
A lakószoba berendezése, beszámoló rajzban. 
Részvétel a szép környezet kialakításában. 
 

A település múltjának megismerése. 
A lakóhely hagyományai, népszokásai, 
népviselet. 
Régi foglalkozások, mesterségek. 
Lakóhelyünk értékei. 
A múzeumlátogatás szabályai. 

A lakóhely múltjának, hagyományainak 
megismerése helytörténeti kiállítás megtekintése 
során. 
Irányított megfigyelés. 
Történetek, emlékek, népi játékok gyűjtése, 
megismerése. 
Helyi hagyományok ápolása. 
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 
Egyszerű képi és szöveges információk 
értelmezése. 

Lakóhelyünk közlekedése. 
Tömegközlekedési eszközök. 
A tömegközlekedés illemszabályai. 
Vasútállomás, buszpályaudvar. 

Közös élményszerzés közlekedési eszközön. 
Tájékozódó képesség fejlesztése. 
Csoportosítások végzése különböző szempontok 
alapján. 
A helyes közlekedési magatartási formák 
kialakítása szituációs játékokkal. 
Képek gyűjtése közlekedési eszközökről, 
összehasonlításuk, rendezésük. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Veszélyhelyzetek a közlekedésben.  A leggyakoribb közlekedési veszélyhelyzetek 
megfigyeltetése. 
Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése a 
közlekedés során. Ok-okozati összefüggések 
felfedeztetése. 
Esetelemzések gyermekekkel történt balesetek 
alapján. 
Szóbeli beszámoló egyéni tapasztalatokról. 
Ismeretek rögzítése rajzban és írásban. 
Hittan: Milyennek teremtette Isten a világot? 

III. Téma: A ház körül élő állatok 

Célok: 

 – Bővíteni a tanulók tudását a legfontosabb háziállatok és a ház körül élő állatok 

testfelépítésével, szerepével, életmódjával kapcsolatban. 

 – Megértetni a háziállatok és a vadon élők közti különbségeket. 

 – Felismertetni az élőlények szervezete és életmódja valamint a szervek felépítése és 

működése közti oksági összefüggéseket. 

 – Rámutatni a háziállatok szerepére az emberek életében. 

 – Beláttatni az állati termékek (hús, tej, tojás) táplálkozásban betöltött szerepét. 

 – Megfelelő színtű önállóság kialakítása a vizsgálatok elvégzésében, az ábraelemzésekben, a 

lényeges és lényegtelen jellemzők elkülönítésében. 

 – Fejleszteni a tanulók megfigyelő, rendszerező, feladatmegoldó képességét. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 

Legjelentősebb emlős háziállataink: 

szarvasmarha, házisertés, házinyúl, házijuh, 

házikecske, ló, szamár. 

Emlősök jellemző bélyegei, főbb testrészei. 

 

 

Legjelentősebb szárnyas háziállataink: 

házityúk, házikacsa, a házilúd, házigalamb, 

gyöngytyúk, pulyka. 

Madarak jellemző bélyegei, főbb testrészei. 

 

A háziállatokról való gondoskodás. 

A háziállatok hasznosítása. 

Az állatok szeretete, védelme és 

megbecsülése. 

 

 

 

 

 

Néhány jellemző vadon élő állat a házban és 

a ház körül (házi egér, füstifecske, fehér 

gólya stb.). 

 

A jelentősebb négylábú és szárnyas háziállatok 

küllemének a megfigyelése, leírása. 

Háziállatok felismerése, megnevezése. 

 

Az emlősök és a madarak közös 

tulajdonságainak az összegyűjtése. Lényeges 

jegyek elkülönítése. Rendszerezés. 

 

A szerkezet és a működés közti összefüggések 

bizonyítása: csőr – táplálékszerzés, végtagok – 

mozgás, kültakaró – védelem. 

Tollak és szőrzet érzékszervi vizsgálata, 

szerepük megbeszélése. Tapasztalatok rögzítése. 

 

A háziállatok gondozásával kapcsolatos elemi 

ismeretek felidézése. A gondozás és az 

életműködések közti kapcsolat feltárása. Az 

emberséges állattartás .jellemzőinek a 

megbeszélése. 

 

A háziállatok szerepének bizonyítása sok-sok 

példán keresztül. Tojásétel készítése. 

 

A vadon élő állatok és a háziállatok életének 

összehasonlítása. Néhány, házba betelepedő 

vadon élő állat szerepének megítélése. 

Táplálkozási kapcsolatok felfedezése 

ábraelemzéssel. 

Hittan: Isten teremtette a világot, szereti azt és 

fenntartja, A teremtett világ szépsége, a 

megújuló élet. 

IV. Téma: Testünk működése és egészsége 

Célok: 

 – Bővíteni az ember testfelépítésével és egészségmegőrzésével kapcsolatos ismereteket. 

 – Bemutatni az emberi tulajdonságok sokféleségét. 

 – Megláttatni az életkor előrehaladtával bekövetkező változásokat. Megismertetni a főbb 

életszakaszokat. 

 – Tudatosítani az egészséges életmód és a testápolási tevékenységek fontosságát az 

egészségmegőrzésben. 

 – Kialakítani és gyakoroltatni a helyes szokásokat a betegségek elkerülése érdekében.  
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Testem és tulajdonságaim. 

Az emberi test fő részei, a végtagok kisebb 

egységei. 

Külső (látható) és belső (nem látható) 

tulajdonságok. 

 

 

Testünk működése. Érzékszervek 

A csontváz, az izomzat és a belső szervek 

szerepe az életünkben. 

 

Egyszer én is nagy leszek. 

Emberi élet főbb szakaszai. 

Az évek múlásával bekövetkező változások. 

 

 

 

 

Az egészségmegőrzés. 

 

 

 

 

 

Helyes tisztálkodási szabályok, szokások. 

Egészséges táplálkozás. Mit? Mikor? 

Hogyan? kérdések megválaszolása. 

 

 

 

Környezeti ártalmak 

 

Az ember fő testrészeinek és a végtagok kisebb 

egységeinek a megfigyelése és elkülönítése. 

 

Külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, 

rendszerezése. Saját külső tulajdonságok 

megfigyelése, rögzítése írásban. 

 

Fontosabb belső szervek felismerése, 

megnevezése, működésük megbeszélése. A 

mozgásban szerepet játszó szervek felfedezése. 

 

Főbb életszakaszok megfigyelése, jellemzése 

képek segítségével. Életszakaszok időrendbe 

állítása. A legjellemzőbb életkorok bemutatása 

szerepjátékkal. 

 

Mérési gyakorlatok a növekedés bizonyítására. 

Eredmények rögzítése. 

 

Az egészséges fejlődés és a betegségek 

elkerülése érdekében néhány jó tanács 

megfogalmazása (rendszeres napi sportmozgás, 

helyes testtartás, nyugodt környezetben történő 

alvás, légzés orron át stb.). 

 

A mosakodás és a fogmosás idejének és 

technikájának a tudatosítása. 

Helyes étrend összeállítása. Játékos gyakorlatok 

a rágás, terítés, étkezés közbeni illemszabályok 

köréből. 

 

A környezet ártalmas hatásainak a vizsgálata és 

a teendők megfogalmazása. 

Kisebb sérülések ellátásának gyakorlása. 

Hittan: Istennek a legkisebbekre is van gondja. 

„Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket…” 

V. Téma: Az anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságai 

Célok: 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Formálni a tudományos vizsgálat iránti igényt. 

 – Felismertetni az érzékszerveink szerepét a környezetünk megismerésében. 

 – Megvizsgáltatni a környezetünkben előforduló tárgyak anyagait. 

 – Észrevetetni a tárgyak anyaga és rendeltetése közötti összefüggést. 

 – Megfigyeltetni a környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságait (szín, alak, 

felület, szag, illat, íz, hang). 

 – Érzékszervi tapasztalatokat szereztetni a tárgyak tulajdonságainak vizsgálata során. 
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 – Figyelem felhívása az érzékszerveink védelmére, a sérült emberek segítésére. 

 – Felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. 

 – Megfigyeltetni tapasztalatszerzés útján a közvetlen környezetben lévő tárgyak és 

élőlények mérhető tulajdonságait. 

 – Gyakoroltatni a mindennapi életben előforduló mennyiségek becslését, mérését 

(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő), mérőeszközök, mértékegységek használatát. 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Környezetünk tárgyainak anyaga. 

Tárgyak többféle anyagból. 

Veszélyes és újrahasznosítható hulladékok a 

mindennapi életünkben. 

Anyagok halmazállapota. 

A közvetlen környezetünkben lévő használati 

tárgyak megfigyelése, csoportosításuk anyaguk 

szerint. 

Az anyagfajták különbözőségének felismerése. 

Kapcsolat keresése a tulajdonság és funkció 

között konkrét példán. 

Tapasztalatok lejegyzése. 

A természeti környezetnek, mint a világ 

védelemre szoruló részének értelmezése. 

Egyéni és közösségi környezetvédelmi 

cselekvési formák kialakítása. 

A tárgyak érzékelhető tulajdonságai (szín, 

alak, felület, szag, illat, íz, hang). 

Érzékszerveink védelme. 

Sérült emberek. 

A környezetünkben lévő tárgyak érzékelhető 

tulajdonságainak megtapasztalása. 

Tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban. 

Érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő 

játékok. 

Az érzékelés, mint információszerzés. 

A sérült emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartás fejlesztése dramatikus játékokkal. 

Hosszúságmérés tárgyakon, élőlényeken 

alkalmilag választott és szabvány 

mértékegységekkel. 

 

Űrtartalom mérése. 

Edények űrtartalmának mérése alkalmilag 

választott és szabvány mértékegységekkel. 

Napi folyadékszükségletünk. 

 

A tömeg, mint mérhető tulajdonság. 

 

Az idő mérése. 

Mérőeszközök készítése. 

A mérhető tulajdonságok felismerése. 

Mérőeszközök, mértékegységek megismerése. 

A mérőeszközök pontosságának megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mérési módszerek gyakorlása, viszonyítás, 

becslés, mérés. 

Tapasztalatok, mérési eredmények lejegyzése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése, megfogalmazása. 

Egészséges életmóddal kapcsolatos szokások 

kialakítása. 

Beszámoló a tanórán kívül szerzett 

tapasztalatokról. 

Periodikus jelenségek felismerése. 

Tájékozódás a mindennapok időviszonyaiban. 

Összefüggések keresése, felismerése. 

Hittan: Istennek mindenre van gondja. 

Követelmények a tanév végén 

A 2. évfolyam végén a tanuló: 

 – ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait. 

 – tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén. 
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 – ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait. 

 – ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit. 

 – tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén. 

 – ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai közül 

 – ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének 

módját. 

 – tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével. 

 – legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és 

mértékegységeket. 

 – tudja lejegyezni a mérési eredményeit. 

 – a megismert növényeket tudják leírni szóban 

 – nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát 

 – tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, 

elpusztulnak. 

 – tudja az emberi test főbb részeit megnevezni. 
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3. évfolyam 

Időkeret: évi óraszám: 37  óra 

 heti óraszám: 1 óra 

 

Témák Óraszámok felhasználása 
Össz- 

óraszám 

Szá

-ma 

 

Nevei 
Tananyag 

Ismétlés,  

ellenőrzés 
37 

   

Új ismeret 

Helyi 

felhasználás 

(kiegészítő anyag,  

gyakorlás) 

  

 A megismerési 

módszerek alapozása 
F o l y a m a t o s 

I. Az élettelen természet 
11 1 2 13 

II. Testünk és 

életműködéseink 
2 1 1 4 

III. Az élő természet 
8 1 1 10 

IV. Hazánk Magyarország 
8 1 1 10 

A megismerési módszerek alapozása 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az élőlényeinek a megismerése. 
 
 
 
 
Az élettelen természet változásainak 
vizsgálata. 
 
 
Az időjárási jelenségek változása. 
Folyamatos megfigyelés. 
 
 
 
Könyvek, újságcikkek, filmek, képek, 
használata az ismeretszerzésben. 
 
A környezet változásának hatása az élőlények 
viselkedésére, életmódjára, életműködésére. 

A közvetlen közelben lévő tárgyak és élőlények 
érzékelhető tulajdonságainak, az egyszerű 
természeti jelenségeknek, az élőlények 
életműködéseinek és változásának a 
megfigyelése. 
 
Egyszerű kísérletek végzése. Oksági 
összefüggések keresése. 
 
Becslések, egyszerű mérések tanítói segítséggel. 
A mérőeszközök és a mértékegységek helyes 
használatának a gyakorlása. 
 
Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb 
forrásanyagokban. 
 
A tapasztalatok általánosítása. 
A megfigyelések kifejezése élőszóban, írásban, 
rajzban. 
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I. Téma: Élettelen természet 

Célok: 

 – Felkelteni a tanulókban az élettelen világ iránti érdeklődést. 

 – Bővíteni az időjárással és az anyagok tulajdonságaival kapcsolatos ismereteket. 

 – Megfigyeltetni az élettelen környezetben lejátszódó változásokat. Megvizsgálni a 

változásokat kísérleti körülmények között. 

 – Észrevetetni a változásokban az oksági összefüggéseket. 

 – Megismertetni a tanári irányítással végzett egyszerű kísérletek lebonyolítását, a 

következtetések levonását és a tapasztalatok rögzítését. 

 – Elsajátíttatni az anyagok és az eszközök takarékos és balesetmentes használatát. 
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 – Az alapos vizsgálat igényének kialakítása, formálása. 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az anyagok tulajdonságai: érzékszervekkel 

megfigyelhető, mérhető. 

 

 

Az anyagok halmazállapota: szilárd, a 

folyékony és a légnemű halmazállapot. 

 

 

Halmazállapot-változások a természetben és a 

mindennapi életben. 

A fagyás és az olvadás. 

 

 

A párolgás és a lecsapódás. 

 

 

Az oldódás. 

Különböző anyagok oldódása vízben. 

Oldatkészítés. 

Az oldódást gyorsító tényezők. 

 

Az időjárás változása: 

folyamatos megfigyelések, mérések. 

 

 

Az időjárási jelenségek és az anyag 

tulajdonságainak változása. 

 

 

 

Égés. 

Az égés feltételei és kísérőjelenségei. 

Az égés szerepe az emberek életében. 

 

Teendők tűz esetén. 

 

 

Egyszerű kísérletek fénnyel és mágnesekkel. 

Mágneses kölcsönhatások. 

 

 

Az iránytű. 

A fő világtájak (mellékvilágtájak) fogalma, 

jelölésük. 

 

Az anyagok tulajdonságainak az összegyűjtése. 

Érzékelhető tulajdonságok vizsgálata. 

Mérések végzése (hosszúság, tömeg, űrtartalom). 

Mértékegységek helyes használata. 

 

Különböző halmazállapotok bemutatása és 

legjellemzőbb tulajdonságaik megfigyelése. A 

halmazállapotok felismerése. 

 

A halmazállapot-változásokat bizonyító kísérletek 

elvégzése, elemzése. A változást előidéző okok 

feltárása. A megfigyeltek rögzítése szóban, 

írásban, rajzban.A hőmérséklet mérése, a hőmérő 

helyes használata. Egyszerű természeti jelenségek 

megmagyarázása. 

 

Vízben oldódó és nem oldódó anyagok 

elkülönítése egyszerű kísérletekkel. A kiinduló és 

keletkezett anyagok összehasonlítása. Az oldódás 

és az olvadás megkülönböztetése. 

 

Előzetes szempontok alapján az időjárás 

elemeinek folyamatos megfigyelése. Mérések 

végzése. A megfigyelések és az adatok táblázatba 

rögzítése. 

 

A természetben lejátszódó jelenségek, folyamatok 

modellezése kísérletekkel (különböző 

hőmérsékletű levegő áramlása, víz 

körforgása).Legismertebb szelek és csapadékfajták 

bemutatása képekről. 

 

Égéssel kapcsolatos kísérletek elvégzése: a 

kísérőjelenségek, az éghető és nem éghető 

anyagok és az égés feltételeinek a 

megfigyelése.Különböző égő anyagok oltásának a 

megismerése. 

Tanulói kísérletek végzése mágnesekkel.A tanulók 

megismertetése a vonzás-taszítás jelenségével. 

Ismerkedés az iránytűvel. 

Az iránytű, a mágnes és a Föld mágneses mezője 

közötti összefüggés megbeszélése. 

A viszonyítás szerepének felismertetése a helyzet 

meghatározásban. 

Tájékozódási gyakorlatok az iránytű segítségével. 

Hittan: teremtett világunk szépségei a Biblián 

keresztül. Noé története 
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II. Téma: Testünk és életműködéseink 

Célok: 

 – Feleleveníteni az emberi testről és működéséről az 1-2. évfolyamon szerzett ismereteket. 

 – Vizsgálni az ember életéhez nélkülözhetetlen feltételeket. 

 – Tudatosítani, hogy a környezet állapota hatással van az ember egészségére is. 

 – Kialakítani a környezettudatos magatartás alapvető, elemi szintű cselekvési formáit. 

 – Kialakítani az egészséges életmód iránti igényt. 

 – Megláttatni, hogy a betegségek elkerülésének legcélravezetőbb módja az egészséges 

életmódra való törekvés (a helyes napirend, a táplálkozási szokások kialakítása, a mozgás 

iránti igény felkeltése, az alapos tisztálkodás). 

 – Megismertetni a betegség tüneteit, a leggyakoribb fertőző betegségeket és a betegápolás, 

beteglátogatás leglényegesebb szabályait. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az emberi test változásának megfigyelése 
(növekedés, fejlődés). 
 
 
Életműködéseink főbb jellemzői (mozgás, 
táplálkozás, légzés, fejlődés). 
Legfontosabb szerveink szerepe életünkben. 
 
Egészséges életmód: 
– helyes napirend, hetirend, 
– mindennapos mozgás, sport, 
– helyes táplálkozási szokások, 
– tisztálkodás. 
 
Életünk környezeti feltételei (víz, oxigén, 
táplálék, hőmérséklet), a környezet hatásai 
szervezetünkre. 
 
 
 
 
 
A betegség és legjellemzőbb tünetei (rossz 
közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, 
vérzés). 
A fertőző betegségek, terjedésük, 
megelőzésük. 
 
 
 
 
A betegápolás, a beteglátogatás szabályai. 

A saját testen végbement változások 
felismertetése konkrét mérésekhez kapcsolva. 
A közvetlen tapasztalatok lejegyeztetése, a 
változások megnevezése. 
 
A tanulók megismertetése a szervek elemeivel, 
az elemek kapcsolatával, és az alapvető 
feladataikkal. 
Az életjelenségekhez kötött életértelmezések 
erősítése. 
 
 
Az egészséges életmód alapelveinek, 
egészségmegőrző hatásának felismertetése. 
A helyes táplálkozási szokások, a helyes 
napirend, valamint a mindennapos mozgás és a 
megfelelő tisztálkodás fontosságának 
felismertetése. 
 
Életünk nélkülözhetetlen környezeti 
feltételeinek feltárása. 
A környezetszennyezés szervezetünkre 
gyakorolt káros hatásainak kiemelése. 
A külső és belső környezet tisztántartása 
fontosságának felismertetése. 
Annak felismertetése, hogy az ember része a 
természetnek, kölcsönösen hatnak egymásra. 
A leggyakoribb betegségek és tüneteik 
összegyűjtése a konkrét tapasztalatok felszínre 
hozásával. 
Az egészséges életmód fontosságának kiemelése 
a betegségek megelőzésében. 
Oksági összefüggések keresése a magatartási és 
illemszabályok, valamint a betegségek, 
balesetek megelőzése között. 
A helyes egészségszokások gyakoroltatása. 
A gyógyszerszedés veszélyeinek felismertetése. 
 
A tanulók megismertetése a gondos betegápolás 
legalapvetőbb szabályaival, a konkrét 
tapasztalatokra építve. 
A testi fogyatékkal élő embertársaink 
elfogadása. 
Hittan: A lelki élet egészsége kihat a testi 
egészségre. 
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III. Téma: Az élő természet 

Célok: 

 – Felidézni és bővíteni az élőlények testfelépítésével és működésével kapcsolatos 

ismereteket. 

 

 – Felismertetni az állatok életéhez nélkülözhetetlen életfeltételek fontosságát. 

 – Megismertetni az élőhelyen élő állatok életmódját és viselkedését. 

 – Bemutatni a növények és állatok egymásrautaltságát, a közöttük lévő kapcsolatok 

jelentőségét. 

 – Megláttatni a környezet változásának hatását az állatok és a növények életére. 

 – Környezettudatos magatartás kialakítása. 

 – Felismertetni, hogy az ember része a természetnek, tevékenységével befolyásolja a 

környezet állapotát. 

 – Megláttatni a növények életben maradásához szükséges életfeltételeket. 

 – Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a megfigyelések és kísérletek végzésében. 

 – Megismertetni az élőlények közötti kapcsolatok sokféleségét. Megláttatni az élőlények 

egymásrautaltságát. 

 

 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Növények és állatok megismerése  

Az állatok életfeltételei: táplálék, víz, 

megfelelő hőmérséklet, fény, levegő. 

 

 

Örökzöld, lombhullató, fa, cserje, 

emlős madár, rovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A növények életfeltételei: víz, fény, 

megfelelő hőmérséklet, tápanyagok, levegő 

 

 

A tavaszi felmelegedés hatása az élőlényekre. 

 

 

Néhány fa küllemének a jellemzése a növényi 

algoritmus segítségével. 

A fa és a cserje összehasonlítása. 

 

Az állatok felismerése és küllemük jellemzése. 

Az állatok életmódjának és viselkedésének a 

leírása. 

Az állatok életben maradásához szükséges 

környezeti feltételek vizsgálata. 

 

 

A növények és az állatok sokrétű kapcsolatának 

a bizonyítása példákkal (búvóhely, fészkelőhely, 

táplálkozás, megporzás). 

A megismert élőlények csoportokba sorolása és 

a csoportok jellemzése. 

 

 

Cselekvő környezetvédelemre serkentés: 

dísznövények gondozása, kedvtelésből tartott 

állatok életfeltételeinek a biztosítása, 

környezetbarát tisztítószerek vásárlása 

 

 

 

Hittan: Elmúlás- az ember test és lélek, örökélet. 
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IV. Téma: Hazánk Magyarország 

Célok: 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Fejleszteni a tanulók tájékozódó képességét. 

 – Bemutatni a tárgyak alaprajzának elkészítési módját. 

 – Felismertetni a nagyítás, kicsinyítés szükségességét. 

 – Kialakítani az ismert terepről készült útvonalrajzok, térképvázlatok, térképszerű 

ábrázolások leolvasásának, elkészítésének technikáját. 

 – Bemutatni a tanulóknak a mágneses kölcsönhatásokon keresztül az iránytű elemi szintű 

használatát. 

 – Megismertetni a fő világtájakat. 

 – Ösztönözni a szűkebb és tágabb környezetben való önálló tájékozódásra többvariációs 

útvonalrajzok készítésével. 

 – Összegyűjteni az iskola környékén lévő jellegzetes tájékozódási pontokat (pl. különleges 

lakóház, templom, víztorony, stb.) 

 – Megfelelő szintű önállóság kialakítása a tájékozódásban. 

 – Fejleszteni az együttdolgozás képességét. 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Megismertetni a tanulókat a fővárossal, Budapest nevezetességeivel. 

 – Összegyűjteni a “főváros” fogalom ismérveit. 

 – Felfedeztetni Budapest természeti értékeit, szépségeit. 

 – Összehasonlítani közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés útján a fővárosi és vidéki 

életet. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Tájékozódás az osztályban, az iskolában, az 

udvaron és az iskola környékén. 

 

 

 

 

 

Alaprajz, kicsinyítés, nagyítás. 

Tárgyak alaprajza. 

A tanterem, szoba alaprajza. 

Az alaprajz elemei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térkép fogalma. 

Szimbolikus jelek a térképen. 

Térképfajták, jellegzetességeik. 

A közvetlen környezet megfigyelése, a 

tapasztalatok lejegyzése, egyszerűsített rajzos 

ábrázolása. 

Tájékozódási gyakorlatok az elkészült 

vázlatrajzok alapján. 

Helyszínek modellezése, felismerési 

gyakorlatok. 

A vázlatrajzok megfeleltetése a valóságnak, 

elemi ismeretek gyűjtése. 

A térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben. 

A tárgyak és alaprajzuk megfeleltetése. 

Az alaprajz fogalmával való megismerkedés. 

Az alaprajzkészítés technikájának elsajátítása. 

A kicsinyítés, nagyítás szükségességének 

felismerése, példák gyűjtése a közvetlen 

tapasztalatok alapján. 

A tanterem, lakás egy helyisége alaprajzának 

elkészítése. 

Szóbeli beszámolás az alaprajzon ábrázoltakról. 

Az alaprajz legfontosabb elemeinek felismerése, 

viszonyítások gyakorlása. 

Az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek 

meghatározása (becslés, mérés). 

A fény terjedésének vizsgálata. 

Ismerkedés a térképpel, új fogalom 

meghatározása. 

A térkép szimbolikus jeleinek, színeinek 

megismerése. 

A valóság térképábrázolása jelekkel. 

Irányok, távolságok, hosszak meghatározása a 

térképen. 

Egyszerű térképek másolása kézi munkával. 

A település térképének tanulmányozása, a 

tanultak beazonosítása, alkalmazása. 

Az iskola, a lakóhely megkeresése, a térképi 

ábrázolásuk megfigyelése. 

Hittan: Isten a helyes útra irányítja lépteidet. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazánk fővárosa Budapest. 

Beszámolók, gyűjtőmunka. 

Budapest múltja (Pest, Buda, Óbuda). 

 

 

 

Budapest az ország szíve. 

A főváros domborzata és vizei. 

 

 

 

 

 

Élet a fővárosban. 

A főváros lakossága. 

Közlekedés Budapesten. 

 

 

A fővárosi és a vidéki élet közötti különbség. 

 

 

 

A főváros nevezettségei: 

– épületek, 

– létesítmények, 

– helyek, 

– hidak, 

– kirándulóhelyek. 

Budapest a fürdők, barlangok városa 

(gyógyvizek). 

 

A főváros kulturális élete (múzeumok, 

színházak, Operaház. 

Helyes viselkedés a középületekben. 

 

Idegenforgalom. 

A tanulók előzetes ismereteinek felmérése. 

Ismerkedés a fővárossal, közvetlen vagy 

közvetett tapasztalatszerzéssel. 

Szóbeli beszámolók, képek, olvasmányok 

gyűjtése, tematikus rendezése a főváros 

értékeivel kapcsolatban. 

Ismerkedés a főváros történelmével. 

 

Budapest Magyarország domborzati térképén. 

Helyzet-meghatározás. 

A főváros domborzati viszonyainak jellemzése, 

a főváros vizei. 

A főváros és a lakóhely egymáshoz viszonyított 

helyzetének, távolságának meghatározása. 

 

A “főváros” mint fogalom megbeszélése. 

Ismertetőjegyek összegyűjtése. 

Közlekedés a fővárosban, (metró, HÉV, 

repülőtér). 

 

 

A fővárosi és vidéki élet összehasonlítása, 

különbségek felfedeztetése. 

Közlekedési lehetőségek megbeszélése a 

lakóhely és Budapest között. 

 

Ismerkedés a főváros nevezetességeivel (vár, 

Gellérthegy, Országház, Állatkert, Margit-sziget, 

hidak, stb.). A fővárosi kirándulóhelyek 

megismerése. 

 

A természeti értékek, szépségek felfedezése. 

 

 

 

 

Ismerkedés a Budapesten található 

múzeumokkal, a Nemzeti Színházzal, 

Operaházzal, stb. 

Magatartási és illemszabályok megbeszélése. 

Dramatikus játékok. 

 

Budapest, mint idegenforgalmi központ. 

Viselkedési szabályok megbeszélése az 

idegenekkel, turistákkal szemben. 

Hittan: A teremtmények hálával tartoznak az 

Úrnak, az ember felelős a rábízott világért. 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda  
Helyi tanterv – Környezetismeret – 3. évfolyam 

246 

Követelmények a tanév végén 

A 3. évfolyam végén a tanuló: 

 – Legyen képes a tanult élőlények felismerésére, jellemzésére, megnevezésére. 

 – Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani. 

 – Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusát. 

 – Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb 

hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget. 

 – Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

 – Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. 

 – Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek. 

 – Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 

 – Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton. 

 – Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat. 

 – Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén. 

 – Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost. 

 – Legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket. 

 – Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül. 

 – Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét. 

 – Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és 

írásban rajzban rögzíteni. 
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4. évfolyam 

Időkeret: évi óraszám: 37 óra 

 heti óraszám: 1 óra 

 

Témák Óraszámok felhasználása 
Össz- 

óraszám 

Szá

-ma 

 

Nevei 
Tananyag 

Ismétlés,  

ellenőrzés 
37 

   

Új ismeret 

Helyi 

felhasználás 

(kiegészítő anyag,  

gyakorlás) 

  

 A megismerési 

módszerek alapozása 
F o l y a m a t o s 

 Év eleji ismétlés – – 1 1 

I. Élő természet 12 1 1 14 

II. Testünk és 

életműködéseink 
3 - 1 4 

III. Földünk 
3 – 1 4 

IV. Országismeret 
9 1 1 11 

 Év végi ismétlés – – 2 2 

A megismerési módszerek alapozása 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A mező, konyhakert, gyümölcsös, szántó, ház 

körüli élőlényeinek tulajdonságai. 

 

Az élőlények kapcsolatai: egymás közötti és 

az élettelen környezettel. 

 

 

 

 

Az egészséges életmód alapelvei. 

Irányított megfigyelések az élő és élettelen 

természetben. 

 

Felismerés a gyakorlatban néhány jellemző 

tulajdonság alapján. 

Összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés 

gyakorlása. 

 

Következtetések, egyszerű összefüggések 

felismerése. 

Az ismeretforrások felhasználása a 

megismeréshez. Ábra, térkép elemzése. 

Tapasztalatok önálló általánosítása. A 

megfigyelések rögzítése élőszóban, rajzban, 

írásban. 
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I. Téma: Élet a konyhakertben, gyümölcsösben, szántóföldön, a ház körül 

Célok: 

 – Felidézni a növények és az állatok testfelépítésével kapcsolatos előzetes ismereteket. 

 – Megismertetni a konyhakert, gyümölcsös, szántóföld és a ház körül néhány jellemző 

élőlényének a küllemét, életmódját, testfelépítését. 

 – Megértetni az élőlény élőhelye, életmódja és a testfelépítése közötti egyszerűbb 

összefüggéseket. 

 – Bemutatni az élő és élettelen valamint az élőlények egymás közötti kapcsolatait. 

 – Megfigyeltetni az élőlények táplálékláncban elfoglalt helyét. 

 – Megláttatni a hazai erdők szépségét, sokszínűségét és pusztulásának okait. 

 – Lehetőséget biztosítani az aktív természetvédelmi munkálatokra. 

 – Elsajátíttatni a természetben történő helyes viselkedés szabályait. 

  Bemutatni néhány élőlény tulajdonságát 

  Megismertetni tenyésztett állat és termesztett növény tulajdonságait, hasznosítását 

 – Lehetőséget biztosítani a tartalommal kapcsolatos forrásanyagok önálló gyűjtésére, 

bemutatására. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 

Lágyszárú növények, fák, cserjék, madarak, 

emlősök, rovarok, gyűrűsférgek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viselkedési és illemszabályok a 

természetben. 

 

Az élőlények megfigyelése leírása, film, kép, 

ábra segítségével. 

 

Az élőlények küllemének és testfelépítésének a 

jellemzése azonos sorrendben alkalmazott 

szempontok (algoritmus) szerint. 

Az élőlények összehasonlítása: hasonlóságok és 

különbségek megláttatása. A különbség és az 

életmód közötti összefüggés felismerése. 

Az élőlények környezetalakító szerepének a 

bizonyítása példákkal. 

A megismert élőlények csoportosítása. 

 

Irányított megfigyelések az élő természetben. 

 

Felismerés a gyakorlatban néhány jellemző 

tulajdonság alapján (Illat, forma stb.). 

Összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés 

gyakorlása. 

 

Következtetések, egyszerű összefüggések 

felismerése. 

Az ismeretforrások felhasználása a 

megismeréshez. 

 

Tapasztalatok önálló általánosítása. A 

megfigyelések rögzítése élőszóban, rajzban, 

írásban. 

 

 

Cselekvő természetvédelemre serkentés: 

madáretető készítése, madáretetés, faültetés. 

A természetjárás szabályainak a betartatása. 

Hittan: A Bibliában található növény és 

állatfajok. 
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II. Témakör: Testünk és életműködéseink 

Célok: 

 – Feleleveníteni az emberi testről tanultakat, megszilárdítani, bővíteni az eddigi ismereteket. 

 – Áttekinteni az ember életkori szakaszait, összehasonlíttatni a különböző korú emberek 

szervezetét, életműködéseit, viselkedését. 

 – Felismertetni a helyes és helytelen szokások szervezetünkre gyakorolt hatását. 

 – Megismertetni a tanulókat az egészséget károsító szokások veszélyeivel, felkészíteni őket 

ezek elutasítására. 

 – Kialakítani a reklámok túlzásaival szembeni elutasító magatartást. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az ember életkori szakaszai. 

A különböző életkorú emberek 

szervezetének, életműködésének, 

viselkedésének jellemzői, összehasonlításuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes és helytelen szokásaink, hatásuk 

egészségünkre. 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségkárosító szokások (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, kábítószerezés). 

 

 

A reklámok hatása életünkre, élet-módunkra.  

A születéssel, az egyedfejlődéssel 

kapcsolatos gyermeki elképzelések felszínre 

hozása. Saját tapasztalatok megbeszélése. 

Az életkorok legszembetűnőbb jellemzőinek 

összehasonlítása dramatikus játékok segítésével. 

Megfigyelés, mérés a testen. 

A változások felismertetése. 

Az idős beteg emberek tiszteletére, a testi 

fogyatékkal élő emberek elfogadására való 

tudatos nevelés. 

 

A napirenddel, mozgással, táplálkozással, 

tisztálkodással kapcsolatos helyes és helytelen 

szokások feltárása, felismertetése. 

 

Az életmód hatása egészségünkre, ok-okozati 

összefüggések megállapíttatása. 

A helytelen életmódbeli szokásokon való 

tudatos változtatás igényeinek felkeltése. 

A helyi környezetszennyezéssel kapcsolatos 

problémák feltárása. 

Egyéni és közösségi környezetvédelmi 

cselekvési formák kialakítása. 

 

Ismerkedés az egészséget károsító szokásokkal, 

veszélyeikkel, felkészülés az elutasításukra. 

 

 

A reklámok elemzése, jellemzése. Az általuk 

elérni kívánt hatás és a valóság összevetése, 

túlzásaik felismertetése. 

A tényleges igények és a reklámok által 

sugárzott vásárlási kényszer ellen hangolás. 

A takarékosság, a környezettudatos fogyasztói 

magatartás fontosságainak megláttatása. 

Hittan: Önmagunk és mások elfogadása, a 

legfőbb Isteni erény a szeretet. 

III. Földünk 

Célok: 

 – Felidézni az előzetes ismereteket. 

 – Fejleszteni a tanulók térképolvasási és térképhasználati ismereteit. 

 – Bemutatni a hazai táj szépségét, változatosságát. 

 – Megalapozni a tanulókban a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartást. 

 – Fejleszteni a tanulók megfigyelő, elemző, összehasonlító képességét. 

 – Megalapozni a természettudományos megismerési képességeket. 
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 – Megismertetni és elsajátíttatni az ismeretszerzés és a tanulás elemi módszereit. 

 – Felismertetni és tudatosítani a Földön kívüli térségek létét. 

 – Felszínre hozni a tanulók égitestekkel kapcsolatos elképzelései 

A lakóhely a térképen; 

felszíne, vizei. 

A település helye, Magyarország térképén. 

A lakóhely és környékének védett természeti 

értékei, kirándulóhelyek. 

A lakóhelyen élő népcsoportok. 

 

 

 

 

Hazánk tájai, felszíni formái és vizei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tér. 

A Földön kívüli térségek. 

A Naprendszerbeli égitestek. 

A Föld alakja. 

A Föld és az Univerzum 

A lakóhely megkeresése Magyarország 

domborzati térképén. A lakóhely felszíni 

formáival és felszíni vizeivel kapcsolatos 

közvetlen tapasztalatok összevetése a térkép 

jelöléseivel. 

A tájékozódás gyakorlása a lakóhely térképével. 

A lakóhely és környéke természeti értékeinek, 

természetvédelmi területeinek megismerése. 

A lakóhelyhez közeli kirándulóhelyek egyikének 

bemutatása. 

A természetvédelem fontosságának tudatosítása. 

A lakóhelyen élő népcsoportok megnevezése. 

 

Magyarország nagy tájainak felismerése jellemző 

képek, leírások alapján. 

A domborzat és a vizek ábrázolásával, jelölésével 

kapcsolatos előzetes ismeretanyag alkalmazása. 

A lakóhely és a nagy tájak felszínének, vizeinek 

összehasonlítása. A viszonyítások gyakorlása a 

világtájak alkalmazásával, a gyűjtött képanyag, 

ismeretanyag rendszerezése, a csoportosítási 

szempontok megválasztásának gyakorlása. 

A nagytájak természeti értékeinek megismerése. 

 

 

A térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, 

irányok, távolságok, nagyságrendek 

meghatározása (becslés, mérés). 

A Földön kívüli térségek létének felismerése. 

Az égitestekkel kapcsolatos gyermeki 

elképzelések felszínre hozása, megfogalmazása, 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A térkép legfontosabb elemei: vizek, 

domborzati jelölések, államhatárok, 

települések. 

 

A térkép legfontosabb elemeinek felismerése, 

térképészeti jelölésük megismerése. 

A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. 

A különböző domborzatú tájak és a térkép 

színhasználata közötti kapcsolat megismerése. 

Elemi szintű tájékozódási gyakorlatok 

Magyarország domborzati térképén. 

Legnagyobb folyóink, tavaink felsorolása, 

felismerése a térképen. 

Közvetett tapasztalatszerzés a lakóhelyen és 

környékén nem megtapasztalható felszíni 

formákról és vizekről. 
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megbeszélése. 

A Naprendszerbeli égitestek viszonyaival, 

valamint a Föld alakjával kapcsolatos 

tudományos kép megformálása. 

Elemi ismeretek gyűjtése égitestekről, egyszerű 

megfigyelések végzése. 

Hittan: Isten a semmiből teremtette a világot. 
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IV. Téma: Országismeret 

Célok: 

 – Felidézni a település típusokról (város, falu, tanya) a 2. osztályban tanultakat. 

 – Felismertetni a közigazgatási térképen az államhatár, települések jelölését. 

 – Megnevezni a településtípusok közötti különbségeket. 

 – Megismerkedni néhány híres magyarember tevékenységével, munkásságával. 

 – Megismerni az ország, a lakóhely védett természeti értékeit, kulturális emlékeit. 

 – Megnevezni a hazánkban, a lakóhelyen élő népcsoportokat. 

  Bemutatni a hazai táj szépségét, változatosságá 

 – Gyűjteni az ország, a lakóhely híres szülötteit. 

 

Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Településtípusok (város, falu, tanya). 

A közigazgatási térkép (országhatár, megyék, 

megyeszékhelyek, közút- és vasútvonal, a 

településtípusok jelölése a térképen. 

 

 

 

Közlekedés a települések között. 

 

 

Hírünk a világban, magyarok a határon túl. 

 

 

 

Híres magyarok. 

A lakóhely nevezetes szülöttei. 

 

 

 

 

Népcsoportok, kisebbségek hazánkban és a 

lakóhelyen. 

 

 

 

 

 

Védett területek, természeti szépségek 

hazánkban és a lakóhelyen, illetve környékén. 

 

Kulturális emlékek. 

A nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó 

történelmi emlékhelyek. 

A lakóhely múltja, hagyományai. 

A településtípusokról korábban tanultak 

felidézése (lakosság nagyságrendje, házak, 

közlekedés, stb.). 

Példák keresése hazánk domborzati és 

közigazgatási térképén. A lakóhely megkeresése. 

Jellemző képek gyűjtése a településtípusokról, 

az anyag rendezése. Viszonyítások gyakorlása. 

(A domborzati és közigazgatási térkép 

összehasonlítása; különbségek megláttatása. 

 

A szomszédos települések megközelíthetősége 

útvonal kijelölésével a térképen. 

 

Tájékoztatás arról, hogy magyarok élnek a 

határainkon kívül is. 

Az idegenforgalom szerepének kiemelése 

hazánk külföldi megítélésével kapcsolatban. 

 

Ismerkedés híres magyar emberek életével, 

munkásságával. 

Híres emberek fennmaradt emlékeinek 

felkutatása. 

A lakóhely nevezetes szülötteinek megnevezése, 

összegyűjtése. (Nobel-díjasaink). 

 

Hazánkban és a lakóhelyen élő népcsoportok 

megnevezése. 

Helyük, szerepük az ország, a lakóhely életében. 

Más népcsoportok, kisebbségek elfogadására, 

tiszteletére, hagyományaik megismerésére való 

felkészítés. 

Dramatikus játékok. 

 

Ismerkedés hazánk és a lakóhely természeti 

szépségeivel, védett területeivel. 

Jellemző képek gyűjtése, rendszerezése. 
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Témakörök, tartalmak Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 

Hazánk kulturális emlékeinek megnevezése, 

felsorolása. 

Ismerkedés a hazánkban található történelmi 

emlékhelyekkel, közvetlen vagy közvetett 

tapasztalatok alapján. 

Viselkedés nemzeti ünnepeinken. 

Dramatikus játékok. 

Megismerkedés a lakóhely múltjával, 

hagyományaival. 

Hittan: Érezze az Istenhez és a közösséghez való 

tartozás áldásait, lehetőségeit. 

Követelmények a tanév végén 

A negyedik évfolyam végén a tanuló: 

 – Tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait 

rögzíteni. 

 – Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit 

 – Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű összefüggéseket. 

 – Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a csoportoknak a 

jellemző tulajdonságait. 

 – Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést. 

 – Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása 

érdekében. Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit. 

 – Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult 

élettani jellemzőket. 

 – Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket. 

 – Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen 

tudatában azok egészségkárosító hatásával. 

 – Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén. 

 – Tudjon irányokat meghatározni a fővilágtájak segítségével. 

 – Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen. 

 – Tudjon bemutatni egy kirándulóhelyet lakóhelye közeléből. 

 – Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. 

 – Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

 – Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét. 
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Kimeneti követelmények a 4. év végén 

A 4. évfolyam végén a tanuló 

 – Ismerje a saját testhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az 

iskola környékén, a lakóhelyén, az égbolton. 

 – Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati 

térképén. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes 

épületeit. 

 – Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén. 

 – Ismerje lakóhelyének védett értékeit. 

 – Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja 

helyesen a mértékegységeket. 

 – Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a 

hónapokat és az évszakokat. Ismerje ezek időtartamát. 

 – Tudja jellemezni az időjárást (aktuális, évszakoknak megfelelő) az időjárási elemek 

segítségével. 

 – Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között. 

 – Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét 

 – Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az 

oldódás, olvadás szavakat. 

 – Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a 

növények, gombák, rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az 

élőlények közötti kapcsolatokra. 

 – Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit. 

 – Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz. 

 – Tájékozódjon jól saját testén. Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 

 – Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 

 – Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését. 

 – Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre. 

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

 – Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen 

tudatában ezek káros következményeivel. Cselekedjen a természet megóvása érdekében. 

 – Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével. 

 – Legyen képes a kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni. 

 – Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit írásban rögzíteni. 
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Informatika 

Helyi tanterv 

 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 1-4. évfolyam minden osztálya 

számára. 

 

A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi 

Órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 

 

1 37 33 3 

 

 

 

 

1 
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Informatika 
 

4. évfolyam 

 

Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó 

fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének 

bemutatására, megértésére és alkotó felhasználására. Az informatikai környezettel való 

ismerkedés előtt célszerű megbeszélni a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. Az 

informatikai eszközök használata témakör fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

ösztönözni kell a tervszerű alkalmazást, fel kell hívni a figyelmet az interaktív beavatkozások 

hatásainak megfigyelésére és értelmezésére. 

Az alkalmazói ismeretek témakör feldolgozása során a dokumentumszerkesztés 

eljárásainak megismerésére, grafikai programok használatára, egyszerű rajzok készítésére, 

módosítására, a tantárgyi tartalom jellemzőinek kiválasztását és rögzítését követően a 

tartalomnak megfelelő szöveges, rajzos dokumentumok egyéni vagy csoportos készítésére, a 

korosztálynak megfelelő feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használatára 

kerül sor. A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek kiválasztását, rögzítését 

követően a tanulók értelmezik és csoportosítják az adatokat. Az információkezelés 

előkészítése érdekében közhasznú információforrásokat ismernek meg. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

feldolgozása során a tanulók a tantárgyi tartalmakkal kapcsolatos, informatikai eszközökkel 

megoldható problémák megoldásában szereznek gyakorlatot. A problémamegoldás a 

hétköznapi tevékenységeket vagy egyéb folyamatokat különböző formában leíró algoritmusok 

értelmezésével, alkotásával, vizuális ábrázolásával fejleszthető.  

A fejlesztés során cél, hogy a tanulók tanítói segítséggel olyan módszerekkel 

ismerkedjenek meg, amelyek különböző problémák megoldása során alkalmazhatók, 

legyenek képesek a probléma azonosítására és részekre bontására, a cél egyértelmű 

megfogalmazására, a feladat tervezésére, elvégzésére, ellenőrzésére.  

Az infokommunikáció témakör feldolgozása során a tanulók a különböző 

kommunikációs formákat, azok funkcióit, hatásait ismerik meg. Napjainkban az 

információszerzés eszközei és a kommunikáció lehetőségei gyorsan változnak, ezért fontos, 

hogy a tanulók nyitottak legyenek a változásokra. A hatékony munkavégzés érdekében egyre 

nagyobb az igény a gyors és pontos információszerzésre, ennek érdekében egyre fontosabbá 

válik a korszerű eszközök megismerése és az eszközökkel megvalósítható funkciók hatékony 

alkalmazása. Az információszerzéssel és kommunikációval kapcsolatos műveletek körében a 

hagyományos eszközök mellett egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az elektronikus 

eszközök. Az alkalmazott eljárások során többféle eszköz és módszer megismerését kell 

biztosítani.  

Az információszerzés, a médiahasználat és a kommunikáció során egyre 

hangsúlyosabb szerepet tölt be a világháló, ezért az internet felhasználási lehetőségeinek 

megismerése, az alapvető szabályok betartása, a lehetséges veszélyek megismerése, az 
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életkori sajátosságoknak megfelelő konkrét információforrások ismerete és irányított 

használata kiemelt fontosságú.  

Az információs társadalom témakörben tanult ismeretek alkalmazása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanulók tervszerűen, tudatosan alkalmazzák az információs társadalom 

eszközeit. Az informatikai eszközök használata közben a tanulók információkat keresnek, 

azokat egymással megosztják. Az információk kezelése közben fel kell hívni figyelmüket az 

adatok biztonságos kezelésére, fel kell készíteni őket a technikai vagy egyéb jellegű 

problémák kezelésére. 

A tanulók a különböző céllal szerveződő közösségek tagjaiként hozzájárulnak a 

közösség építéséhez, az értékrend kialakításához. A közösségi munka során ösztönözni kell az 

önismeret fejlesztését, az alkotó, kreatív tevékenységeket, tudatosítani kell, hogy minden 

tevékenységért személyes felelősséget kell vállalni.  

Az elektronikus szolgáltatások terjedésével egyre fontosabb társadalmi igény, hogy a 

tanulók képessé váljanak az adott korosztály számára fejlesztett szolgáltatások használatára, 

ismerjenek meg olyan szempontokat, amelyekkel értékelhetik és megkülönböztethetik az 

eltérő minőségű és érdekeltségű szolgáltatásokat, eldönthetik, hogy melyik szolgáltatás fontos 

és előnyös számukra. Tudatosítani kell bennük, hogy törekedniük kell a túlzott mértékű 

eszközhasználat elkerülésére, az optimális használat kialakítására. 

A könyvtári informatika témakörben a könyvekhez és egyéb információforrásokhoz 

való pozitív attitűd kialakítása meghatározó a tanulásmódszertan és a tanulási motiváció 

alapozása során. Fontos cél, hogy a tanulók az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával 

tapasztalatokat és élményeket szerezzenek a könyvtárban végezhető szolgáltatásokhoz és 

tanuláshoz köthető tevékenységekről. 

A könyvtárhasználóvá nevelés területén kiemelt jelentőségük van a meséknek, a 

játékos foglalkozásoknak, az alkotó tevékenységeknek. Ezek elsősorban a nyomtatott 

forrásokhoz kötődnek, de a széleskörű tapasztalatszerzés és a tanulók iskolán kívüli 

ismereteinek beépítése érdekében helyet kell kapniuk az elektronikus forrásoknak és más, 

nem hagyományos dokumentumtípusoknak is. 

A gyermekeknek szánt szépirodalmi és ismeretterjesztő művek széles választéka 

minden tantárgy számára sok lehetőséget nyújt az egyes témák élményszerű, forrásalapú 

feldolgozásárára. A játékos foglalkozások során érdemes a könyvtár tereivel, használatának 

alapjaival, a legelterjedtebb dokumentumtípusokkal, segédkönyvekkel megismertetni a 

tanulókat. 
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4. évfolyam 

 

Témakör Órakeret 

Az informatikai eszközök használata 6 óra 

Alkalmazói ismeretek 13 óra 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

8 óra 

Infokommunikáció 4 óra 

Az információs társadalom 4 óra 

Könyvtári informatika 2 óra 

Összesen 37 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az adott informatikai környezettel 

A számítógép működésének bemutatása. 

Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok 

megismerése az iskolai környezetben. 

Alapvető informatikai eszközök használata. 

Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül 

Oktatóprogramok futtatása. 

Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Alkalmazások kezelésének megismerése 

A számítógép kezelése tanári segítséggel. 

Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése. 

Programok indítása, leállítása az adott környezetben. 

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 
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kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

13 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg 

begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya, 

rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. 

 

Hittan: Fogalmazzunk 

meg keresztény 

gondolatokat. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.  

Animációk megtekintése, készítése. 

Ének-zene: népdalok, 

egyházi énekek 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 
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kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

 

 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek 

kiválasztása, rögzítése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok 

kiválasztása, rögzítése. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Adatok csoportosítása, értelmezése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok 

gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Hittan: Egyházi 

jelképek 

Néhány közhasznú információforrás megismerése 

Közhasznú információforrások használata, az információ 

feldolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan. 

Ábra készítése teknőcgrafikával. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel 

Az információ kifejezése többféle formában. 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése 

Hétköznapi folyamatok leírása. 

Hétköznapi algoritmusok értelmezése, megfogalmazása. 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan 

Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű 

sorrendjének megállapítása. 

Hétköznapi tevékenység felbontása utasításokra tanári segítséggel. 

Környezetismeret: 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások. 

Ábra készítése teknőcgrafikával 

Teknőcgrafikai fogalmak. 

Egyszerű alakzatok rajzolása. 

Hittan: Bibliai 

jelképek rajzolása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika. 

 

 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, 

végrehajtása 

Hétköznapi algoritmusok felismerése, értelmezése. 

Egyszerű algoritmusok megfogalmazása. 

Algoritmusok eljátszása. 

Utasítások sorrendjének megváltoztatása és ezek következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

és helyes szabadidős 

tevékenységek 

felsorolása, 

ismertetése, 

megbeszélése. 

 

Matematika: 
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problémamegoldás, 

számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Hittan: A közösségi 

alkalmak erősítése 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata 

A fejlesztőrendszer alaputasításainak megismerése. 

Algoritmusok értelmezése, készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algoritmus, utasítás. 

 

 

 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata eltérő 

paraméterekkel 

Modellek vizsgálata. 

Változó paraméterek használata. 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különböző 

élethelyzetekben. 

Hittan: Türelem, 

tolerancia 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, paraméter.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása. 

Irányított információkeresés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása 

Kérdésfeltevés. A kérdések pontosítása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információk keresése 

és kezelése. 
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Irányított információkeresés 

Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú 

oldalakon tanári segítséggel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keresőprogramok. 

 

 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése 

Az infokommunikációs eszközök lehetőségeinek megismerése. 

Információ küldése, fogadása. 

A kockázatok bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gondolattérkép 

alkalmazása. 

Hittan: Gondolattérkép 

készítése egy Bibliai 

történet alapján 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mobil eszközök, kockázat. 

 

 

 4.3. Médiainformatika  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése 

A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. 

Különbségek a valóságos és a virtuális világban. 

Elektronikus könyv használata. 

Vizuális kultúra: 

műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 
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megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: a 

különböző médiumok 

(pl. könyv, televízió, 

rádió, internet, film, 

videojáték) 

megfigyelése, 

vizsgálata, 

összehasonlítása, 

megadott szempontok 

(pl. érzékszervekre 

gyakorolt hatás, eltérő 

jelhasználat) alapján 

közvetlen tapasztalat 

és saját 

médiaélmények 

felidézésének 

segítségével. 

Hittan: Keresztény 

témájú műalkotások 

keresése az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtuális világ, média, elektronikus könyv. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése. A netikett alapjainak megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése 

Egyszerű hétköznapi példák a személyes és nem személyes 

adatokra. 

Hittan: Az írott nyelvi kommunikációs viselkedés szabályai.  

A netikett alapjainak megismerése 

Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető 

szabályok ismerete. 

Hittan:  emberi kapcsolatok, keresztény közösség, a helyes magatartás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett. 

 

 

 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak 

látogatása, tapasztalatszerzés.  

Hittan: Emberi 

kapcsolatok, 

keresztény közösség, a 

helyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus szolgáltatás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak 

betartása.  

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai.  

A források azonosító adatainak megállapítása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében 

Könyvek keresése a szabadpolcon szerző, cím, téma 

szerint. 

Magyar nyelv és irodalom: 

alapismeretek a könyvtár tereiről és 

állományrészeiről. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a 

használat szabályainak betartása 

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok 

megismerése, betartása. 

A kölcsönzési folyamat megismerése. 

 

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források 

formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, 

megkülönböztetése, használatuk alapjai 

Dokumentumtípusok megkülönböztetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek felismerése. 

Információforrások formai és tartalmi jellemzőinek 

megismerése. 

Információforrások használata. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, ismeretterjesztő 

irodalom, kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók. 
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A források azonosító adatainak megállapítása. 

Az egyes információforrások azonosító adatainak 

megkeresése. 

Hittan: Szellemi termékek az 

emberiség szolgálatában. A tudás 

hatalma. A világ megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 

szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

osztály végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép működését; 

ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat; 

tudja használni az alapvető informatikai eszközöket; 

legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével; 

tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő 

dokumentumokat; 

legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára; 

tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel; 

legyen képes animációk megtekintésére; 

legyen képes a médialejátszó alkalmazására; 

legyen képes a személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz 

kapcsolódó adatok kiválasztására, rögzítésére; 

legyen képes közhasznú információforrások használatára. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; 

ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát; 

legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel; 

tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések 

megfogalmazására; 

legyen képes irányított módon információt keresni; 

ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát; 

ismerje a netikett alapjait; 

ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatásokat. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében; 

ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; 

ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat; 

legyen képes a források azonosító adatainak megállapítására. 

 


