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Magyar nyelv és irodalom 
 

Helyi tantárgyi tanterv 

5-6. osztály 

 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

Általános tantervű tanulócsoportok számára készült az 5. 6. évfolyam minden osztálya 

számára. 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

5. 4 144 

6. 4 144 

Magyar nyelv 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

5. 2 72 

6. 2 72 

Irodalom 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

5. 2 72 

6. 2 72 
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet  2. sz. melléklet 2.2.01.1 változatához a Nemzedékek Tudása Kiadó 

által kiadott Magyar nyelv és irodalom tantárgyi kerettanterv alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozták: Abonyi Éva, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, 

Megyikné Bagi Erika magyar szakos tanárok. 

 

 

Bevezető 

 

Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának 

megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú 

és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás 

gyakorlása, továbbfejlesztése. 

 A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, 

az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló 

gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. A 

demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában is kitüntetett szerepet kapnak a 

magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló alkotásai. A magyar irodalmi 

kánon néhány alapművének megismerésével a tanuló a közös kultúrkincs részesévé válhat, és 

ezáltal is növekedhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 

A családi élettel kapcsolatban a harmonikus együttélést, az egymás iránt felelősséggel 

tartozó magatartást tekintsék követendőnek. Fontos szerepet kap a magyar nyelv és irodalom 

kerettantervben a környezet- és médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció 

hatásmechanizmusainak megismerése, a manipulációval szembeni védekezés. A testi-lelki 

egészség, a jó önismeret az egész életre meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is 

fontos szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak.  

Az anyanyelvi nevelés területén kiemelt feladat a diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudására 

építve – a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva – a nyelvnek mint működő, változó 

rendszernek az élményalapú megtapasztalása, megfigyeltetése. E tapasztalatokra építve válik 

lehetővé néhány alapvető rendszerszerűség bemutatása, összefüggésének felismerése, 

megnevezése. 

 Az 5–8. évfolyam irodalom kerettanterve azzal a kettős célkitűzéssel készült, hogy a 

klasszikus értékeket benntartsa az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, mai, kortárs 

művekre is ráirányítsa a figyelmet. A tematikai egységeknek megvan a maguk lineáris 

logikája, de ez a linearitás nem jelent előírt sorrendet. A sorrendjük azonban mégiscsak 

ésszerű megfontolásokat takar. Ebben a lehetséges és átvehető, de nem előírt sorrendiségben a 
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mesékkel indul a felső tagozatos irodalom: a mesékkel, amelyek visszautalnak az 

alsó tagozatra, s amelyek egyben középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a 

fantáziát is, hiszen ez nemcsak a mesékben van jelen, hanem bizonyos értelemben minden 

műalkotásban, sőt minden emberi alkotásban is. A mesék egy része népmese, így szóba kerül 

a folklór is, és ennek kapcsán a népdalok. A tantervi folytatás azután egyre inkább közelít a 

reális világhoz, miközben a fantázia továbbra sem tűnik el az irodalommal való 

ismerkedésből. Egyre táguló körökben vethetnek a diákok irodalmi pillantást életük mind 

szélesebb horizontjaira: előbb a családra, később a szülőföldre, majd az iskola, a 

gyerektársadalom örök világára. A térben táguló körbepillantás azután időben is tágul: az 

irodalmon keresztül is visszatekinthet a tanuló történelmi hagyományainkra és múltunkra, 

nemcsak a történelemórán.  

 A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett jelen 

vannak/lehetnek a tantervben, illetve az iskola irodalomtanítási gyakorlatában a kortárs világ, 

a jelenkori élet, a mindannyiunkat körülvevő társadalom emberi problémáit feltáró művek is. 

Ezek révén a tanterv hangsúlyozott üzenetként fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá 

kell válnia a tanulók számára is: az irodalom nem statikus és a múltból itt maradt létező, 

hanem élő és organikus valóság.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében 

játszik döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és 

állampolgári, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez is. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek 

fejlesztése szintén kitüntetett szerepet kap a magyarórákon. 

 

Bevezetés az 5–6. évfolyam helyi, átdolgozott tantervéhez 

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának 

fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek 

figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek 

mélyítése, bővítése.  

Az 56. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is 

rövid idő alatt meg tudnak ismerni. A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza 

úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom 

jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és 

nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-

egy alkotón keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz 

mást ez a cselekvő alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és 

az azokra adható lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék 

és a mondák, az első közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi 

rész a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. 
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Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe 

a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét, és korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit 

ennek megfelelően. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner 

azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 56. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából az 56. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen 

képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is 

alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Olvasás szempontjából legyen képes 

érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli 

és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes 

rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási 

képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző 

témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából 

szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás, továbbá 

tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. Irodalomismeret 

szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a 

műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és hangulat 

változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben számára előírt fogalmakat. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a 

tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az évfolyamok tematikai egységei elsősorban fejlesztési célok és követelmények; 

sorrendjük változtatható és koherens rendszerbe építhető (különösen a lírai alkotások 

egységeinek esetében), pl. tisztán műfaji vagy tematikus felépítésű tananyagba. Az irodalom 

történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, szövegértési 

készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi szövegek 

elemzését. A két évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejleszt 

Jogszabályi háttér 

A tanulók értékelése tekintetében a Nemzedékek Tudása Kiadó helyi tanterve külön 

rendelkezéseket nem hoz, hanem a 2011.CXC Köznevelési törvény 56. § (1)- (8) 

bekezdéseiben leírtakat alkalmazását rögzíti az iskola helyi gyakorlataként.  

A tankönyvválasztás elvei tekintetében a Nemzedékek Tudása Kiadó helyi tanterve külön 

rendelkezéseket nem hoz, hanem a 2011.CXC Köznevelési törvény 63. § (1) c/ bekezdéseiben 

leírtak helyi alkalmazásáról rendelkezik: „a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével a pedagógus választja az alkalmazott tankönyveket” 

A kétéves egységek évekre osztása tekintetében helyi tantervünk az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 2§ (3) bekezdésnek megfelelően jár el: „a kerettanterveket tanév szerinti 

tagolásban építi be a helyi tantervébe… az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési 

feladatainak arányos elvégzését… a tartalmi követelmények arányos elsajátítását valósíthatja 
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meg.”. „A fejlesztés várt eredményei” címmel a kétéves ciklusok végén 

szerepeltetett kerettantervi szövegmodulok kettéosztását a rendelet nem írja elő. Ez a 

szövegmodul a kerettantervben nem minimumszint, vagy nem a továbbhaladás feltételének 

meghatározása, hanem ugyanezen fenti rendelet 4.§  (2) bf bekezdése szerint „az adott 

tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek” összefoglalása. Ketté osztása 

nem feltétlenül szükséges. 

A választott tanterv megnevezése helyi tantervünk esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 7. §-ának megfelelően így hangzik: „Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és 

irodalom az általános iskolák 5–8. évfolyama számára” 

A kerettantervben szabadon hagyott 10%-nyi időkerettel (évi 2 órás tárgynál évi 7 órával) 

megnöveltük a kerettantervi táblázatokban látható óraszámokat (65-ről 72-re), és 

hozzárendeltük – gyakorlás, összefoglalás, szövegértés-szövegalkotás tartalommal a szabadon 

beiktatható többlet tananyagot  (az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. § alapján). 
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ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATOK  

ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

 

5-6. évfolyam 

 

A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy tekint erre a fejlesztési 

periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. 

Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik 

változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón keresztül voltaképpen 

az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő alany, mint hogy 

önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra adható lehetséges 

válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék és a mondák, az első 

közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi rész a nagy emberi 

kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. Ennek előfeltétele a 

tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó 

absztrakciós szintjét, és korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit ennek megfelelően. Ennek 

megfelelően 56. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség 

szempontjából az 56. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, 

szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. 
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Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 óra; Olvasás, szövegértés 8 

óra ; Írás, fogalmazás 8 óra; Helyesírás 12 óra; A szavak szerkezete és jelentése 15 óra; 

A nyelv szerkezete 12 óra 

Összefoglalás, gyakorlás 7 óra 

Órakeret 

72 

Előzetes tudás Érthető, folyamatos beszéd, írás 

A tematikai 

egység céljai 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: helyesejtés, beszédlégzés, képességfejlesztés írásban, olvasásban, 

szövegértésben, ismeretszerzés a Hangok, szóelemek, szójelentés, szövegszerkesztés, helyesírás 

témakörökben 

 

Ismeretek/ 

fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. 

Pontok 

Tan-

eszközök 

Hangok, 

szóelemek, 

szójelentés, 

szövegszerkesztés, 

helyesírás 

Helyesejtési gyakorlatok: 

légzőgyakorlatok,  magánhangzókkal, 

a mássalhangzókkal és a hangkap-

csolatokkal kapcsolatos kiejtési 

gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, 

nyelvtörők. 

Tanári magyarázat, szem-

léltetés, megbeszélés, 

szituációs játékok 

szervezése a beszéd, a 

testbeszéd alkalmazására, 

megértésére. 

Testnevelés 

Ének-zene 

Dráma és 

tánc 

 

KONKRÉT ISM 

ERETANYAG A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUSBÓL (a fogalmakat lásd a részletes táblázatokban) 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 a kommunikáció fogalma, folyamata  

 köszönés, megszólítás, bemutatás, bemutatkozás, kérés, tudakozódás  

 a szövegszerkesztés lépései, vázlatírás 

 elbeszélés, leírás, jellemzés 

GRAMMATIKA 

 Hangok, hangtörvények 

 Helyesírásból: elválasztás, keltezés, alapelvek  

 Szóelemek, állandósult szókapcsolatok 

 Hangalak és jelentés 
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5. évfolyam 
 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Mesék 10 óra; Szövegalkotás 1 óra; Petőfi Sándor: János vitéz 15 óra; Szövegalkotás 3 óra; 

Táj, szülőföld 5 óra; Szövegalkotás 1 óra; A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei – 

bevezetés 5 óra; Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 óra; Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk - házi olvasmány 10 óra; Összefoglalás, gyakorlás 7 óra 

Órakere

t 

72 

Előzetes tudás Mesék, mondák, történetek, lírai alkotások befogadása, tapasztalatok irodalmi művek megbeszéléséről 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; nyelvi találékonyság, 

kreativitás.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret: hon- és népismeret. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: költői képek és alakzatok megfigyelése, hatásuk értelmezésével, az 

érzelmi világ gazdagítása, az emlékezet fejlesztése a memoriter révén 

 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési 

formák 

Kapcs. 

Pontok 

Tan-

eszközö

k 

Változatos ritmikai, zenei 

formálású, hangnemű lírai 

művek  

Különböző előadásmódok megfigyelése, 

az alkotások hatásának szóbeli és írásbeli 

megfogalmazása, szerepjáték; 

szómagyarázat; kulcsszók keresése; 

széljegyzetek készítése; válaszadás szö-

vegfeldolgozó kérdésekre; szöveg-

kiegészítés; véleménynyilvánítás a szöveg 

alapján, memoriter előadása.  

Kreatív jóslás, 

előadás-változatok 

összehasonlítása, 

vázlat felhasználása, 

kulcsszó keresése, 

téma azonosítása), 

gyakorlása, megbe-

szélés, verbális 

értékelés. 

Vizuális 

kultúra 

Dráma és 

tánc  

Ének-zene 

 

pl. Arany János: Családi 

kör, Rege a csodaszarvasról, 

Petőfi Sándor: Az Alföld, 

lírai alkotások a mai magyar 

irodalomból (pl. Kányádi 

Sándor, Varró Dániel) 

  

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula, meseszám; 

vers, ritmus, próza. Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, 

párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím. Tájleíró 

költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. Biblia, 

mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény. Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és 

időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő 

szöveg. 
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Magyar nyelv 6. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 óra; Olvasás, szövegértés 14 

óra; Írás, fogalmazás 12 óra; Helyesírás 10 óra; A nyelv szerkezete 21 óra; 

Összefoglalás, gyakorlás 7 óra 

Órakeret 

72 

Előzetes tudás 
Helyes beszédlégzés, beszédtempó, jó szöveghallás, biztos beszédértés, eligazodás a mindennapi 

kommunikációs helyzetekben, a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

- Tantárgyi fejlesztési feladatok: képességfejlesztés írásban, olvasásban, szövegértésben, 

ismeretszerzés a nem nyelvi jelek, ismeretterjesztő szövegek, alapszófajok, szóképzés 

témakörökben 

 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. 

pontok 

Tan-

eszközök 

Jelek, szövegtípusok, 

szóképzés, szófajok 

Szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a 

hangszín, a hangmagasság változtatása, 

hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); 

hangos olvasás; felolvasás; beszédértés, 

folyamatos beszéd, nyelvhelyességi 

gyakorlatok. 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés, a 

különböző 

megfigyelési, 

tanulási, önkifejezési 

helyzetek 

modellezése. 

Éne

k-zene 

Dráma 

és tánc 

 

KONKRÉT ISMERETANYAG A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUSBÓL: (a fogalmakat lásd a részletes 

táblázatokban) 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 kommunikáció: nem nyelvi jelek, ismeretterjesztő szövegek 

 a beszéd és az írott szöveg nem nyelvi jelei 

 a véleménynyilvánítás udvarias formái 

 elbeszélés leírás jellemzés  

 az érvelő szövegek  

GRAMMATIKA  

 szófajok 

 alapszófajok 

 névszók  

 igék 

 határozószók 

 szóképzés 
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Magyar irodalom 6. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Ballada 5 óra; Szövegalkotás 1 óra; Monda, rege 5 óra; Szövegalkotás 1 óra; Arany János: 

Toldi 15 óra; Szövegalkotás 3 óra; Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10 óra; Próbatételek, 

kalandok, hősök 15 óra; Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány) 10 óra; 

Összefoglalás, gyakorlás 7 óra 

Órakere

t 

72 

Előzetes tudás 
Olvasói tapasztalatok lírai művek, elbeszélő költemény,  kisepikai művek, egy-egy regény 

befogadásában.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulcskompetenciák: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: a tanulás tanítása a könyv- és könyvtárhasználattal; testi és lelki 

egészség. 

Tantárgyi fejlesztési feladatok: önálló ismeretszerzés, szövegértés, 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 
Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcs. 

Pontok 

Tan-

eszközök 

Regék, magyar 

népmondák 

Könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a 

könyvtárban, anyaggyűjtés az interneten, 

írott szöveg megértése; szövegelemzés; 

szövegalkotás; szómagyarázat; szövegtö-

mörítés; kulcsszók keresése; té-

telmondatok keresése; válaszadás 

szövegfeldolgozó kérdésekre; szö-

vegkiegészítés; véleménynyilvánítás a 

szöveg alapján. 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés, a tanulók 

tevékenységének 

megszervezése, 

különböző olvasási 

helyzetek 

modellezése, vázlat. 

Inform

atika 

Történele

m Földrajz 

 

Mondafeldolgozások 

Más népek mondái 

Kulcsfogalmak-

fogalmak 

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, félrím, belső rím, 

alliteráció, szórendcsere. Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. Előhang, mottó, expozíció, 

kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet. Líra, lírai alany, téma, 

motívum, versforma, rímszerkezet. Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, 

vándortéma, daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter. Történelmi regény, ifjúsági regény, 

kalandregény; téma, motívum. Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, érvelés. 
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A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI 

Magyar nyelv és irodalom 5-6. 

 

A FEJLESZTÉS 

VÁRT 

EREDMÉNYEI 

 

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes mások rövidebb szóbeli 

üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a 

közléshelyzetnek megfelelően.  

Írott szöveg megértése és alkotása 
A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) 

megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, 

önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait.  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 
A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni közlésmódjának jellemzőit, 

megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre törekszik.  

Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a hangulatfestő, a 

többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben, törekszik ezek 

használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.  

Íráskép és helyesírás 
Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a főbb helyesírási alapelvek 

alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.  

A tanulási képesség fejlesztése 
A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak 

azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. El tud igazodni a tankönyvében, azt célirányosan 

használni tudja. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást és egy elbeszélő költemény kb. 12 soros részletét. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások véleményének meghallgatására, 

megértésére. Alapvető érzelmeket, erkölcsi magatartásformákat azonosítani tud. Képes véleményének 

rövid, kulturált megfogalmazására. 
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Magyar nyelv 5. 

RÉSZLETES, TÉMAKÖRÖKRE BONTOTT  

TÁBLÁZATOK  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező 

beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner 

szóbeli közlésének megértése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, tempó és 

szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság 

iránti tisztelet erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs 

gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

Mindennapi kommunikációs szituációk különféle 

helyzetekben történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, 

kérés, beszélgetés.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, 

viselkedésnek megfigyelése, értelmezése. 

A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 

következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése 

egy-egy példa elemzésével. 

Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, 

szituációk, helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az ember értelmi képességének, érzelmi 

intelligenciájának alapvonásai; , az érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok, a 

beszélgetés jelentősége. 

 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs folyamat, tényező (adó, 

vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult különböző típusú 

és műfajú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok 

értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási stratégia 

megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismertetése, a nehézségek 

tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. 

(Médiatudatosság.) 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének 

megfelelő hangos olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása 

és bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott és 

elektronikus szövegeken.  

A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg 

megértésének követése, monitorizálása. A hibás olvasási, 

szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító 

stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az 

olvasott szövegek tipológiai és műfaji különbségének 

megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal 

történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek 

bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, 

értelmezése. 

Matematika; Természetismeret: szövegértés, a feladatok 

szövegének értelmezése. 

 

Informatika: Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés; internetes források adatainak 

megkeresése, csoportosítása.  

Vizuális kultúra: szöveg és kép összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás, fogalmazás Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnikai téren: 

az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának 

képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló és a tanári 

segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. 

Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus 

forrásokból az írott mű elkészítéséhez.  

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő 

szókincs használata. 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, 

komment. 

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 

Idegen nyelvek: udvariassági formulák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: narratív 

szövegek, történetmondás történelmi eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: anyaggyűjtés, vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a szöveg képe.  

 

Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok; rajzos-

szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírás Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok megismertetése, 

tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A 

szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák 

megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök 

(helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, 

szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) 

megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek 

elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak 

megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos 

alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási 

folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök 

használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális kultúra; Természetismeret; Informatika: a 

tantárgyra jellemző fogalmak, tulajdonnevek, földrajzi 

nevek, digitális kifejezések helyesírása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

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

elválasztás. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A szavak szerkezete és jelentése Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett szavak tagjai. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a beszélt és írott 

szövegalkotásban;  

közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati úton történő 

fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettségének, sokszínű 

kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a 

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

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon keresztül történő 

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

különbözőségek fölfedeztetése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

rag. 

Az ige és főnév szemantikája.  

Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak 

jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások 

jelentésének, szerkezetének, használati körének 

megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi metaforák 

jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, 

szójelentések csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv szókincse, néhány 

állandósult szókapcsolata. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

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

hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A nyelv szerkezete + Összefoglalás, gyakorlás 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, mondatban és 

szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt szövegben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a 

szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. 

(pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyeltetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer. 

A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek 

felfedezése, a képzési módok megfigyelése. 

A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási 

szabályszerűség.  

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a 

sztenderd változattól. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult 

idegen nyelv hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv hangállománya, 

hangtani, szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az ember hangképző szervei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, kiesés, 

összeolvadás, rövidülés;  

 

 

Irodalom 5. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mesék + Szövegalkotás 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

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

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és világirodalmi, valamint kortárs 

példákkal). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető magatartásformák,erkölcsi értékek 

megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése, rendszerezése, kreatív 

gyakorlatok, mesemondás. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek 

meséi.  

Verses és prózai formájú 

mesék. . 

Példák különféle műfaji 

változatokra (pl. tündér-

varázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, 

láncmese, hazugságmese, 

tréfás mese). 

Állatmesék. 

A tanuló 

 ismert műfajú művek olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az új nevelési-oktatási szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési folyamatába (átismétel, 

felidéz);  

 megismer műveket a magyar népmesék, műmesék, 

hazai nemzetiségek és más népek meséi köréből; 

 tudatosítja a mese különféle műfaji változatainak, 

illetve egy-egy mű variánsainak létezését, a népmese 

és a műmese fogalmát;  

 tudatosítja a valóság és mese (fikció) különbségét; 

egy-egy feldolgozás verses és prózai formáját;  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történetekben a valós és a 

fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Dráma és tánc: kifejező 

beszéd, mesemondás. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula, meseszám; 

vers, ritmus, próza.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Petőfi Sándor: János vitéz + Szövegalkotás 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás. Verses epikai művek, 

verselés, rímelés.  

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal).  

A tematikai 

egység nevelési-

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai jellemzőket, adott 

szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, 
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fejlesztési céljai megérti és képes jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak 

feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége különböző közlésformájú önálló gyakorlatok 

révén fejlődik. Képessé válik élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, 

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

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete.  

A mű mesei elemei (cselekmény, 

hősök) – népies elbeszélő 

költemény/verses mese.  

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

felsorolás, megszólítás, felkiáltás, 

kérdés). 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem jellegét (tér, 

idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a János 

vitéz részletes feldolgozása során; 

 jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó elméleti 

fogalmakat (pl. verses epika; 

elbeszélő költemény); 

 felismeri a versritmust; 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté válás, beavatás. 

 

Ének-zene: ritmusérzék fejlesztése, 

ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; mozgóképkultúra és 

médiaismeret: illusztrációk, a János 

vitéz rajzfilmen, hangoskönyvben.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam; 

ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Táj, szülőföld + Szövegalkotás 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása. 

Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel párhuzamosan 

annak megértetése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 

megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és 

más műve, pl. 

Szülőföldemen, Úti levelek). 

 

Epikai művek (részletek) és 

lírai alkotások magyar 

tájakról, városokról (pl. Ady, 

Kosztolányi, Szabó Lőrinc 

és mások művei), illetve 

vallomások a szülőföldről.  

A választott tárgyhoz 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek.  

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak 

gyakori témák, 

motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a 

tematika nem 

műnemhez, műfajhoz 

kötődik;  

 érzékeli a szövegek 

műfaji különbségét 

(mese – dokumentum; 

lírai mű – elbeszélés);  

 megfigyeli a jellegzetes 

magyar tájak, városok 

megjelenítésének 

formáit; . 

Természetismeret: az olvasott művek topológiája. 

 

Hon és népismeret: hazai táj; az én városom, falum. 

Informatika: tájékozódás, információgyűjtés tájakról, 

városokról. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

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

egység/ 

Fejlesztési cél 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - bevezetés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális sajátosságáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsülése. Valamely kulturális, 

irodalmi, népi hagyomány, továbbá jelen, kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely 

(tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló és/vagy csoportos gyűjtőmunka 

támogatása (internethasználattal is), felkészítés prezentáció bemutatására/értelmezésére. 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A régió, lakóhely kultúrája, 

emlékhelyei/az iskola 

névadója.  

 

A választott tárgyhoz 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 megismer valamely kulturális, irodalmi, 

népi hagyományt lakóhelye 

(tájegység/település/kerület) vagy iskolája 

vonatkozásában (pl. felkeresnek egy 

irodalmi emlékhelyet, emléktáblát, 

szobrot); 

  ismerkedik jelenének hagyományaival (pl. 

nemzetiségi irodalom, folklór, múzeum, 

színház), az ide kötődő/kapcsolódó szerző 

legalább egy irodalmi művével;  

Hon és népismeret: hazai táj, 

helytörténet, helyi hagyományok; az én 

városom, falum; hazai nemzetiségek 

kultúrája és hagyományai. 

 

Vizuális kultúra: folklór, képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet a településen, a 

régióban. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai alkotások, mesék, elbeszélések. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes emberi kapcsolatok 

megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az 

emberi kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a témák 

változatait is. Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, mitológiai történetekkel.  

Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek tettei, érzelmei, gondolatai, a 

megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli közlésekben. 

Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző bemutatására, szöveghű tolmácsolására.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége 

az irodalmi művekben. 

A mitológiai és bibliai történetektől (pl. 

Daidalosz és Ikarosz, Gilgames és 

Enkidu; Jákob és Ézsau) a kortárs 

irodalomig, magyar és világirodalmi 

szemelvényekkel. 

Kisepikai (pl. Kosztolányi, Karinthy 

művei) és nagyepikai (teljes művek és 

részletek, pl. Mark Twain, Jules Verne, 

J. K. Rowling, E. Kästner), valamint 

lírai alkotásokban. 

Arany János: Családi kör – 

versértelmezés. 

A választott művekhez kapcsolódó 

A tanuló  

 az irodalmi művek segítségével is 

megfigyeli az emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma irodalmi 

megjelenésének változatosságát 

korszaktól, műfajtól és formától 

függetlenül; 

 felfedez archetipikus helyzeteket 

bibliai, mitológiai történetekkel; 

 felismer emberi alaphelyzeteket és 

irodalmi témákat, formákat;  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: ó- és 

újszövetségi történetek; ókori görög 

istenek, hősök. 

 

Ének-zene; vizuális kultúra: 

mitológiai és biblikus témák a 

zenében, a képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: család, barátság.  
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fogalmi ismeretek. 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány + 

Összefoglalás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.  

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

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi értékekkel. Az 

elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, felkészülés A 

Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási 

képesség továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

Dramatikus játék előadása.  

 

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok 

szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok 

(cselekményidő/külső, történelmi idő), 

cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

 

A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, gyerekek-

felnőttek, hűség-árulás). 

A tanuló  

 megismerkedik a házi olvasmányok 

megközelítési szempontjaival, 

lehetőségeivel;  

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, jegyzetelés, 

vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/írásban), pl. 

jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 

nézőpontváltással, kreatív írás; 

Erkölcstan: jó és rossz, bűn és 

erény, a lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: elbeszélő szöveg 

egy-egy jelenetének dramatizált 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 

5 óra 

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

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai: 

Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások tiszteletének 

kifejezője. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos fejlesztése, önkorrekció, 

hibajavítás. Az olvasott irodalmi művekhez (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a 

jellemzés közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

Ismeretek  Követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok készítése, 

különféle műfajokban (elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél, érvelő szöveg, kreatív 

írások).  

A tanuló képes 

 szövegalkotási készségszintjének 

folyamatos fejlesztésére, hibáinak 

javítására; 

 az elbeszélés, leírás, jellemzés 

közlésformáinak gyakorlására; 

 rövid érvelő szövegek készítésére; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő írott és 

elektronikus szöveg elkészítésére 

(meghívó, e-mail stb.). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

Természetismeret;  Vizuális 

kultúra; Matematika:narratív 

szövegek, leírások, érvelő 

szövegek alkotása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.  
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6. évfolyam 
Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező 

beszédre.  

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner 

szóbeli közlésének megértése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív olvasásértéssel). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, tempó és 

szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 

szövegmondással. 

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság 

iránti tisztelet erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs 

gyakorlatokkal. 

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid 

összefoglaló reprodukálása. 

Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, 

viselkedésnek megfigyelése, értelmezése. 

 

Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, 

szituációk, helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: Az ember értelmi képességének, érzelmi 

intelligenciájának alapvonásai; , az érzékszervek szerepe.  

 

Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok, a 

beszélgetés jelentősége. 

 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, 

hangerő, szünet). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés Órakeret 14 óra 

Előzetes 

tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult különböző típusú 

és műfajú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 

szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok 

értelmeztetése. 

Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási stratégia 

megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismertetése, a nehézségek 

tudatosítása.  

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. 

(Médiatudatosság.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének 

megfelelő hangos olvasása.  

Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása 

és bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott és 

elektronikus szövegeken.  

Matematika; Természetismeret: szövegértés, a feladatok 

szövegének értelmezése. 

 

Informatika: Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés; internetes források adatainak 
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A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg 

megértésének követése, monitorizálása. A hibás olvasási, 

szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító 

stratégia megtalálása és alkalmazása. 

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és 

az olvasott szövegek tipológiai és műfaji különbségének 

megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját 

szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép 

összefüggéseinek feltárása, értelmezése. 

megkeresése, csoportosítása.  

Vizuális kultúra: szöveg és kép összefüggései. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Írás, fogalmazás Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnikai téren: 

az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának 

képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló és a tanári 

segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése.  

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. 

Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra.  

Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és 

társkorrekció.  

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus 

forrásokból az írott mű elkészítéséhez.  

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának 

megfelelő szókincs használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző 

szöveg-típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél.  

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, 

komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, 

sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a 

szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése.  

A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 

Idegen nyelvek: udvariassági formulák, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a tanult idegen nyelven. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: narratív 

szövegek, történetmondás történelmi eseményekről, 

hősökről. 

 

Természetismeret: anyaggyűjtés, vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: a szöveg képe.  

 

Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok; rajzos-

szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

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

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

egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírás Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok megismertetése, 

tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A 

szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák 

megismertetése.  

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök 

(helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak 

megismerése. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos 

alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási 

folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök 

használatával. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 

helyesírásra.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális kultúra; Természetismeret; Informatika: a 

tantárgyra jellemző fogalmak, tulajdonnevek, földrajzi 

nevek, digitális kifejezések helyesírása. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A nyelv szerkezete + Összefoglalás, gyakorlás Órakeret 28 óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, mondatban és 

szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt szövegben.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a 

szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. 

(pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a 

sztenderd változattól. 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok 

legjellemzőbb csoportjainak áttekintése  

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek 

megismerése, szóalkotási gyakorlatok. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult 

idegen nyelv hangtani, szótani szerkezetével. 

Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv hangállománya, 

hangtani, szótani szerkezete. 

 

Természetismeret: az ember hangképző szervei. 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 
5–6. évfolyam 

 
 
Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, 

nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az 

állampolgárságra és demokráciára nevelés megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a 

szociális és állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos szempont az 

adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási értékeinek a megismertetése, továbbá, 

hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, 

közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett 

annak hitelességét is. 

 

A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi személyiségek 

és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a magyar történelmi múlt 

sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a magyarságot – egyebek mellett – a múltról szóló, a 

közösség többsége által ismert mondák, történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a 

nemzedékek közös történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza meg 

a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-központú 

tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás 

élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát élet közelien tudjuk feldolgozni. A 

feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük 

az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. 

Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 
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A tanulók értékelése 
 

A számonkérés formái: 

 

Önálló szóbeli felelet. 

Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 

Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 
 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 

 

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 

Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre 

való törekvés. 

Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  

Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és 

térben, tájékozódás a történelmi térképen.  

Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) 

megoldása. 

Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 

Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
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A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 

Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a tantervi célkitűzésnek megfelelően a múltat 

eseményeken, történeteken keresztül mutatja be. A könyv tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A 

kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és jellemző vonásaival ismertessenek 

meg. Az olvasmányok mellett a tankönyv közöljön eredeti, és a korosztály számára feldolgozható forrásokat. Az 

olvasmányok és források megértését kérdések, feladatok segítsék. 

 

A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai munka legfontosabb eszköze. 

Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz 

kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is vonatkozzanak kérdések, 

feladatok. A tankönyvi térképek funkciója más, mint a történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges dolgot 

hangsúlyozzanak. Kerüljük a zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, ábrákat tartalmazó tankönyveket! A képekről, 

ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget nyújtanak. 

 

A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek és a leckék legyenek arányosak – már a 

könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú 

szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések 

segítsék. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok 

és összegző kérdések zárják. A nagy fejezeteket is zárják összefoglalások.  

A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon fölöslegesen sok fogalmat és 

adatot (nevek, évszámok, topográfia), ugyanakkor biztosítson minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a 

képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos 

szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit. 

 

A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából fontos, hogy a tankönyvhöz megfelelő 

munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott oktató–nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, 

amelynek kötetei azonos didaktikai felépítésűek.  

Honismerethez, társadalomismerethez, emberismerethez nem megfelelőek az egyszerűen ismeretátadó tankönyvek. A 

könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal ösztönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

5. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

 

Tematikai egység 
Órakeret a 

kerettanterv szerint 
5. évfolyamra jutó órakeret 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori 

Kelet kultúrája 

12  

Az ókori görög–római világ 23  

A középkori Európa világa 14  

A magyarság történetének kezdetei és az 

Árpádok kora 

16  

összesen 65 óra 72 óra 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

6. évfolyamra jutó órakeret elosztása 

Tanévi óraszám: 72 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 2 óra 
 

Tematikai egység 
Órakeret a kerettanterv 

szerint 
6. évfolyamra jutó órakeret 

A Magyar Királyság virágkora 13  

A világ és Európa a kora újkorban 14  

Magyarország a kora újkorban 18  

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában 

és Magyarországon 

20  

összesen        65 óra 72 óra 
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5. évfolyam 
 Tematikai 

egység 
Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret 

12 

Előzetes 

ismeret, 

tevékenység 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság), a számok helye a 

számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

oktatási céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségét, 

valamint a különböző emberi közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban 

betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző társadalomszervező funkciói 

(munka megszervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája 

teremtette meg, valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. Képes 

tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből ismereteket szerezni az 

őskorról és az ókori Keletről, valamint azok valós és a fiktív elemeinek a 

megkülönböztetésére a régi korokról szóló történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti 

szóbeli kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri annak technikáját. 

Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

Ismétlés, az alsós 

történelmi olvasmányok 

felidézése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Tankönyvi szövegek 
tanulmányozása. (Pl. a 
régészet szerepe a múlt 
megismerésében.) 

 Képek, képsorok 
megfigyelése. (Pl. az 
emberek őskori 
tevékenységei leletek és 
rekonstrukciós rajzok 
alapján.) 

 Információk rendezése. 
(Pl. bibliai történetek 
olvasása alapján.) 

 A hallott és olvasott 

Tankönyvi szövegek 

megbeszélése (tanári 

irányítással). 

Irányított információ-gyűjtés 

képekből. 

Információk összehasonlítása 

(szöveg, kép). 

Önálló írásbeli feladatmegoldás. 

Játék, szerepjáték.  

Illusztráció készítése. 

Csoportmunka. Pármunka. 

Közös osztályszintű feldolgozás. 

Tanári szemléltetés, magyarázat. 

Tanári magyarázat, prezentáció. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondák, 

mitológiai 

történetek, bibliai 

történetek (pl. 

teremtéstörténet 

és a vízözön 

története a 

Bibliában). 

 

Erkölcstan: 

alapvető erkölcsi 

értékek. 

tankönyv, 

munkafüze

t, 

atlasz 
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Rejtőzködő múlt, a 

régészek munkája 

 

Képek az őskori ember 

életéből 

Varázslók és varázslatok. 

Az őskor kulturális emlékei 

 

Az első letelepült 

közösségek: falvak és 

városok. Falvak és városok 

 

Az időszámítás 

Az ókori Egyiptom.  

 

Hétköznapok és ünnepek 

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, 

tudomány és művészetek 

 

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. Dávid és 

Salamon. 

A világvallások alapvető 

tanításai. Népek és 

vallások egymásra hatása. 

 

Ókori keleti örökségünk 

Mezopotámia, India, Kína 

területéről. Az írásbeliség 

kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek. 

elbeszélő szövegek 
tartalmának elemzése. 
(Pl. bibliai történetek 
meghallgatása, olvasása 
alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

  

 Valós és fiktív elemek 
megkülönböztetése. (Pl. 
Bábel tornya.) 

 

Kommunikáció: 

 

 Ismertető az őskori 
szerszámokról, 
eszközökről; a művészet 
kezdeteiről. (Pl. a 
barlangrajzok és őskori 
szobrok alapján.) 

 A nagy folyamok 
szerepének 
érzékeltetése a 
földművelés 
kialakulásában. (Pl. az 
öntözéses földművelés 
és a kereskedelem 
kialakulásának okai, 
következményei.) 

 Az ókori kulturális 
örökség számbavétele 
írásban és szóban. (Pl. a 
piramisok, a kínai nagy 
fal; az írásfajták.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Az időszámítás 
kialakulásának oka és 
jelentősége. (Pl. 
időszalagok készítése.) 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen, égtájak, 

földrészek, 

alapvető 

térképészeti 

jelölések. Az 

állatok 

háziasítása. 

 

Vizuális kultúra: 

Barlangrajzok, 

őskori szobrok, 

ősművészet (pl. 

Stonehenge, 

altamirai 

barlangrajz). 

Egyiptomi és 

mezopotámiai 

sírtípusok és 

templomok (pl. 

Kheopsz fáraó 

piramisa, Zikkurat 

toronytemploma, 

a karnaki Amon 

templom), szobrok 

az ókori 

Egyiptomból (pl. 

Írnok szobor, 

Nofretete 

fejszobra), ókori 

keleti 

falfestmények 

vagy 

domborművek (pl. 

Fáraó vadászaton 

– thébai 

falfestmény). 

 

Kulcsfogalmak 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, 

Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, 

Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 
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Tematikai 

egység 
Az ókori görög–római világ 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes 

ismeret, 

tevékenység 

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, személyekről. Iskolában 

szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai történetek, a vallás és az 

olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a 

földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért tett 

bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség 

érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori rómaiak olyan 

hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a Kárpát-medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai 

római örökségünk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való összevetésére ókori görög-római 

témákból, valamint korabeli régészeti emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A 

megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat megérti, és tanári 

segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való 

elhelyezésére is. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

Mondák a krétai és trójai 

mondakörből. 

 

A görögök vallása és az ókori 

olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Hétköznapok Athénban és 

Spártában. 

Gyermekek nevelése, oktatása. 

 

Történetek a görög-perzsa háborúk 

korából. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az athéni demokrácia virágkora. 

Művészek és művészetek, tudósok 

és tudomány az ókori görög 

világban. 

 

Történetek Nagy Sándorról. 

Birodalmak. 

 

Róma alapítása és terjeszkedésének 

kezdetei. A pun háborúk és 

hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi környezet. 

Közlekedés, úthálózat, hírközlés. 

Köztársaságból egyeduralom. Híres 

és hírhedt császárok. Uralkodók és 

államférfiak. 

A régi Róma művészeti emlékei, 

tudósok és művészek a 

birodalomban. 

Élet a Római Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

Pannónia provincia. 

A kereszténység kialakulása és 

elterjedése. Az Újszövetség. Jézus 

története.  

A világvallások alapvető tanításai, 

vallásalapítók, vallásújítók. 

A Római Birodalom meggyengülése, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk 
gyűjtése a görög 
világról. (Pl. az 
életmód 
jellegzetességei.) 

 Információk 
gyűjtése a görög-
római világban 
lezajlott jelentősebb 
háborúkról képek és 
történelmi térképek 
segítségével. (Pl. a 
görög-perzsa 
háborúk, a pun 
háborúk.) 

 Történetek és képek 
gyűjtése az ókori 
római világból. (Pl. 
Romulus és Remus 
mondája; 
olvasmányok 
feldolgozása Róma 
fénykoráról.) 

 Képszerű ismeretek 
gyűjtése az antik 
építészetről. (Pl. a 
görög és római 
építészet 
hasonlóságainak és 
különbségeinek 
összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Valóság és 
fikció 
szétválasztása 
egy-két görög 
mondában. (Pl. 
a trójai faló 
története.) 

 Mondák 
forráskritikai 
elemzése. (Pl. a 
valós és a fiktív 
elemek 
megkülönböztet
ése a szabin nők 

 Magyar nyelv 

és irodalom: 

Mese, monda, 

mítosz. (Pl. 

ismert görög 

mondák 

Prométheuszró

l, 

Odüsszeuszról, 

Daidalosz és 

Ikaroszról.) 

 

 

Idegen 

nyelvek: 

néhány példa 

a görög/latin 

szavak 

átvételére a 

tanult idegen 

nyelvben. 

 

Matematika: 

Euklidész, 

Pitagorasz, a 

római számok. 

 

Erkölcstan: A 

vallási 

közösség és 

vallási 

intézmény. A 

nagy 

világvallások 

világképe és 

erkölcsi 

tanításai. 

 

Természetisme

ret: A félsziget 

fogalma, 

jellegzetessége

i a gazdasági 

életben. A 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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1.1.1.1.1.1.1.1.1. K

u

l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, 

népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, 

Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. 

század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római 

Birodalom bukása, az ókor vége). 
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1.1.1.1.1.1.1.1.2. T

e

m

a

t

i

k

a

i

 

e

g

y

s

é

g 

A középkori Európa világa 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor világából/világáról: királyok, lovagok, 

polgárok, parasztok. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenysége 

kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés 

szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi életet a szellemi és 

anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi 

irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk van. Felismeri a középkori 

keresztény államok kialakulása jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatározó vallásainak 

megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a 

középkori ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek elbeszélésével. 

 

  



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda   

Helyi tanterv -Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – 5. évfolyam 

38 

 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési 

formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

A Frank Birodalom és 

keresztény 

királyságok. A Bizánci 

Birodalom. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A középkori élet 

színtereinek, főbb 

jellemzőinek 

megismerése. (Pl. a 

földesúri vár 

felépítésének, az egyes 

részek funkciójának 

számba vétele képek 

alapján.) 

Ismeretek gyűjtése az 

érett középkorról. (Pl. a 

reneszánsz stílus jegyeinek 

megfigyelése festmények, 

szobrok és épületek 

képeinek segítségével; a 

vallási fanatizmus 

megnyilvánulásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

Társadalmi csoportok 

jellegzetességeinek 

felismerése, összevetése. 

(Pl. a bencés rend 

legfontosabb 

jellegzetességeinek 

ismerete; társadalmi 

csoportok [szerzetesek, 

lovagok] közös jellemzői.) 

A középkori városok 

jellegzetességeinek 

számbavétele, 

magyarázata, az életmód 

jellemzői. (Pl. képek és 

térképek segítségével 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Középkori 

témájú mesék, 

mondák a 

királyokról, 

lovagokról, 

földesurakról 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb 

középkori 

városok nevének 

helyes kiejtése a 

tanult nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab” 

számok eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori 

építészet, a 

román és a 

gótikus stílus 

jellemzői; 

középkori 

freskók, 

táblaképek, 

üvegablakok és 

oltárszobrok. 

Reneszánsz 

paloták. 

A reneszánsz 

nagy mesterei. 

Ének-zene:  

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Az iszlám vallás 

megjelenése és 

alapvető tanításai. Az 

iszlám kulturális 

hagyatéka. 

Népek és vallások 

egymásra hatása, 

együttélése 

A humanizmus és a 

reneszánsz. A 

könyvnyomtatás. 

megértetni, miért az adott 

helyen alakultak ki a 

középkori városok.) 

Kérdések megfogalmazása 

egyszerű írásos források 

alapján. (Pl. a 

könyvnyomtatás 

elterjedésének 

jelentősége a kultúrában.) 

Kommunikáció: 

A középkori életmód 

ismertetése szóban vagy 

feldolgozása játékos 

formákban. (Pl. apródból 

lovag – a lovaggá válás 

folyamatának 

megbeszélése dramatizált 

formában) 

Események, történések 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. hűbéri eskü, lovaggá 

avatás.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 

A középkori birodalmak 

térképen való elhelyezése. 

(Pl. a Frank Birodalom, a 

Bizánci Császárság.) 

Az időszalag 

használatának, valamint a 

tanult évszámokkal való 

számítás gyakorlása. (Pl. a 

tanult események 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

Az időszalag 

használatának, valamint a 

tanult évszámokkal való 

számítás gyakorlása. (Pl. a 

tanult események 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

Gregorián 

énekek, a 

reneszánsz zene. 

 

Testnevelés és 

sport: 

Érdekességek a 

testedzés 

történetéből – a 

parasztok 

sportjai, lovagi 

játékok. 

 

Mozgóképkultúr

a és 

médiaismeret: 

 Részletek 

népszerű 

játékfilmekből 

(pl. Mel Gibson: 

A 

rettenthetetlen; 

Luc Besson: 

Jeanne d’Arc.) 
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1.1.1.1.1.1.1.1.3. K

u

l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, 

pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági 

kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-Római 

Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század 

(könyvnyomtatás). 

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.4. T

e

m

a

t

i

k

a

i

 

e

g

y

s

é

g 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 

Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, regék, legendák. 

Alsó tagozatos olvasmányok a hun–magyar mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent 

Istvánról. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közemberek) munkáját és emlékét. 

Felismeri a közösségi összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. 

Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, felismeri a 

keresztény értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak 

szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott kérdések (eredet, rokonság 

stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat 

egyaránt. Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

Mondák, 

krónikák és 

történetek a 

magyarság 

eredetéről és 

vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar 

harcmodor.  

Honfoglalás és 

letelepedés a 

Kárpát-

medencében. A 

kalandozó 

hadjáratok. 

 

A keresztény 

magyar állam 

megalapítása, 

Géza fejedelem és 

Szent István 

intézkedései. 

 

A keresztény 

magyar állam 

megerősítése 

Szent László és 

Könyves Kálmán 

uralkodása idején. 

 

A tatárjárás. Az 

ország újjáépítése 

a tatárjárás után.  

 

IV. Béla, a 

második 

honalapító. 

Kisebbség, 

többség, 

 

 

Árpád-kori 

kulturális 

örökségünk 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 A magyar őstörténetre vonatkozó 

ismeretek szerzése különböző típusú 

forrásokból. (Pl. a rovásírásos ABC 

megismerése.) 

 Történetek megismerése és 

feldolgozása. (Pl. Szent István és 

Szent László legendáiból.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Forrásütköztetés a honfoglaló 

magyarok életmódjára vonatkozó 

ismeretek megbeszélése során (Pl. az 

ősi magyar hitvilág és az új vallás 

összehasonlítása.) 

 Történelmi személyiség jellemzése 

(pl. Szent István király Intelmeinek 

rövid részletei alapján). 

 

Kommunikáció: 

 

 Beszámolók, kiselőadások tartása. 

(Pl. Csaba királyfi, a vérszerződés, a 

fehér ló mondája.) 

 Rekonstrukciós rajzok elemzése. (Pl. 

az ősi magyar öltözködés, lakhely, 

szerszámok és fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Történelmi mozgások megragadása. 

(Pl. a honfoglalás útvonalai.) 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a 

jelentősebb Árpád-házi uralkodók 

elhelyezése az időszalagon.) 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

A hun-magyar 

mondakör. 

Részletek magyar 

szentek 

legendáiból. 

 

Természetismeret

: 

A Kárpát-

medence 

tájegységei, 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar 

népzene régi 

rétegű és új 

stílusú népdalai, 

a népi tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, 

szobrok és filmek 

a magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, 

a honfoglalásról 

és az 

államalapításról. 

Népvándorlás 

kori tárgyak. A 

román stílus 

hazai emlékei. 

 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret:  

Részletek 

népszerű 

játékfilmekből. 

(Pl. Koltay 

Gábor: 

Honfoglalás; 

Koltay Gábor: 

István, a király.) 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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1.1.1.1.1.1.1.1.5. K

u

l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, 

honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. 

Béla. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, 

Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás),  

997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése), 1241–1242 (a 

tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 
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1.1.1.1.1.1.1.1.6. T

e

m

a

t

i

k

a

i

 

e

g

y

s

é

g 

A Magyar Királyság virágkora 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári hősök. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben megismert személyes 

tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik 

eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a 

törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az összefogás jelentőségét egy 

függetlenségéért küzdő nép életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, csoportok tetteinek 

megindokolására, valamint történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és 

értelmezi a képi és írásos források szövegét. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

A királyi 

hatalom 

megerősítése I. 

Károly idején. 

 

Nagy Lajos, a 

lovagkirály. 

Főbb törvényei. 

 

Egy középkori 

város: Buda. 

 

Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

 

A 

nándorfehérvári 

diadal. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk szerzése, 

rendszerezése és értelmezése 

szöveges és képi forrásokból. (Pl. 

I. Károly politikai és gazdasági 

intézkedése írásos és képi források 

felhasználásával.) 

 Történeti események feldolgozása 

mai szövegek és rövid korabeli 

források alapján. (Pl. a 

nándorfehérvári győzelem.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Lelet és rekonstrukció összevetése. 

(Pl. egy vár makettje és romjai.) 

 

Kommunikáció: 

  

 Magyar nyelv 

és irodalom: 

népmesék és 

mondák Mátyás 

királyról. Arany 

János: Toldi. 

 

Ének-zene: 

reneszánsz zene 

Mátyás király 

udvarából. 

 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

 

Hunyadi Mátyás 

uralkodása és 

reneszánsz 

udvara. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

 

A mohácsi 

vereség és 

következményei

. Buda eleste. 

 

• Tanulói kiselőadások tartása. (Pl. 

Élet a középkori Budán.) 

• Uralkodók és politikájuk 

jellemzése. (Pl. a lovagkirály külső és 

belső tulajdonságai.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

Szinkronisztikus vázlat készítése (pl. a 

XIV–XV. századi egyetemes és magyar 

történelmi eseményeiről). 

  

Vizuális 

kultúra: A 

gótikus és a 

reneszánsz 

stílus 

építészeti 

emlékei 

Magyarország

on.  

A középkori 

Buda 

műemlékei. 

Mátyás 

visegrádi 

palotája. A 

Corvinák. 
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1.1.1.1.1.1.1.1.7. K

u

l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. 

Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a 

mohácsi vereség). 
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1.1.1.1.1.1.1.1.8. T

e

m

a

t

i

k

a

i

 

e

g

y

s

é

g 

A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a felfedezések előtti Amerikáról. 

Iskolai és iskolán kívüli ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a Napkirályról és 

udvaráról. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és 

technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók 

töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok 

erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok közötti és 

társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős 

emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és amerikai életmódra. Megérti a XVI–XVII. 

századi vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora újkori „fényes 

udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi 

atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk 

között. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

A földrajzi 

felfedezések okai 

és céljai. Hódítók 

és meghódítottak. 

Felfedezők, 

feltalálók. 

 

A 

felfedezések 

hatása az európai 

(és amerikai) 

életre. 

 

A reformáció és a 

katolikus 

megújulás. 

Történelemformál

ó eszmék. 

 

Az 

alkotmányos 

királyság létrejötte 

Angliában. 

 

A Napkirály 

udvara. 

A 

felvilágosodás 

kora. 

Történelemformál

ó eszmék. 

 

Az észak-amerikai 

gyarmatok 

függetlenségi 

harca.  

Az Egyesült 

Államok létrejötte. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információk szerzése és rendszerezése 

tanári elbeszélés, tankönyvi szövegek és 

képek alapján. (Pl. a Kolumbusz előtti 

Európán kívüli világról.) 

 Következtetések levonása a feldolgozott 

információkból. (Pl. a reformáció fő 

tanításai egy Luther-szövegrészlet alapján.) 

 Írásos vagy rajzos vázlat elemzése. (Pl. a 

királyi önkényuralom és az alkotmányos 

királyság jellemzői.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Különbségek azonosítása egy-egy 

történelmi jelenség kapcsán (pl. a 

felfedezések okainak és céljai)  

 

Kommunikáció: 

 

 Beszámolók készítése. (Pl. egy felfedező 

útja.) 

 Saját vélemény megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás fontosságáról). 

 Összehasonlító táblázatok készítése (pl. a 

katolikus és protestáns vallások 

különbségeiről). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 A korszak néhány kiemelt eseményének 

elhelyezése az időszalagon. 

 Néhány kiemelt esemény megjelölése 

kontúrtérképen. (Pl. a felfedező utak és az 

első gyarmatok.) 

 Vizuális 

kultúra: A 

protestáns 

templomok 

külső-belső 

arculata. 

A barokk stílus 

jellegzetességei. 

A versailles-i 

palota és 

Szentpétervár. 

A barokk 

legnagyobb 

mesterei. 

 

Ének-zene: a 

barokk és a 

klasszikus zene 

néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúr

a és 

médiaismeret: 

részletek 

népszerű 

játékfilmekből 

(pl. Ridley 

Scott: A 

Paradicsom 

meghódítása; 

Eric Till: 

Luther; Mel 

Gibson: A 

hazafi). 

 

 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 
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Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus 

megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat). 

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.10. T
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Magyarország a kora újkorban 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok világáról, az „igazságos” Mátyásról, 

valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló 

felismeri, hogy az ország közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 

hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a 

behódolás helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és Európa szempontjából. Érzékeli, 

hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a 

politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések saját céljával 

ellentétes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 

múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszköz

ök 

A három 

részre szakadt 

ország élete. 

 

Végvári harcok – 

végvári hősök. A 

nagy várháborúk 

éve (1552). 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

 

Reformáció és 

katolikus 

megújulás 

Magyarországon. 

 

Az Erdélyi 

Fejedelemség 

aranykora Bethlen 

Gábor idején. 

 

Élet a török 

hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes 

harcok és vallási 

mozgalmak a 

XVII. században, 

a török kiűzése. 

 

A Rákóczi-

szabadságharc. 

 

Az ország 

újjáépítése, a 

hódoltsági 

területek 

benépesítése. 

Kisebbség, 

többség, 

nemzetiségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Információgyűjtés, rendszerezés a 

tankönyvből és olvasókönyvekből (pl. 

a végvári katonák életéről). 

 Életmód-történeti ismeretek gyűjtése. 

(Pl. a kor jellegzetes magyar, német 

és török ruházkodása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 A három országrész 

jellegzetességeinek összevetése. 

 A személyiség szerepe a 

történelemben: (Pl. II. Rákóczi 

Ferenc élete, pályaképe.) 

 

Kommunikáció: 

 

 Kiselőadás tartása a reformációról és 

ellenreformációról. (Pl. kulturális 

hatásuk elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Történelmi térkép elemzése. (Pl. 

információk gyűjtése a három részre 

szakadt ország térképének 

segítségével.) 

 Magyar nyelv és 

irodalom: 

Gárdonyi Géza: 

Egri csillagok. 

Arany János: 

Szondi két 

apródja. 

 

Ének-zene: 

Népdalok a török 

korból, kuruc 

dalok. A barokk 

zene. A tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb 

barokk 

műemlékek 

Magyarországon. 

Az erdélyi 

építészet 

jellegzetességei. 

A török 

hódoltság 

műemlékei: 

mecsetek és 

fürdők. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

Részletek 

népszerű 

játékfilmekből. 

(Pl. Várkonyi 

Zoltán: Egri 

csillagok.) 

tankönyv, 

munkafüzet, 

atlasz 

 



Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda   

Helyi tanterv -Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – 6. évfolyam 

50 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.11. K

u

l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, 

zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária 

Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk éve”), 1686 (Buda visszavívása), 

1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc),  

1740–1780 (Mária Terézia). 
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A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari 

forradalomban. Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 1848–

49-es forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai 

egység nevelési-

oktatási céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek 

együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági átalakulásoknak 

egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti 

összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy 

mártírrá, aki a személyes érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá 

válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanításának 

során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát. 

Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a korábbi magyarországi és a 

korabeli európai viszonyok tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, 

információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi térképek segítségével. 
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Tartalmak Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszk

özök 

A francia 

forradalom és 

vívmányai. 

A jakobinus 

terror. 

 

Napóleon 

tündöklése és 

bukása. 

Uralkodók és 

államférfiak. 

Az ipari 

forradalom első 

feltalálói és 

találmányai. 

Közlekedés, 

úthálózat, 

hírközlés. 

Széchenyi István 

elméleti és 

gyakorlati 

munkássága.  

A reformkori rendi 

országgyűlések fő 

kérdései. 

Kossuth Lajos 

programja és 

szerepe a 

reformkorban. 

Az 1848-as 

forradalom. 

Az áprilisi 

törvények. 

A szabadságharc 

fontosabb csatái és 

jeles szereplői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 

 Ismeretszerzés tanári elbeszélés és 

vázlatrajz alapján. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth reformkori tevékenysége.) 

 Következtetések levonása rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. az Emberi és 

polgári jogok nyilatkozatából.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 

 Változások és hatásaik nyomon követése. 

(Pl. a szabadságharc bukásának 

következményei.) 

 Érvekkel alátámasztott vélemény 

megfogalmazása. (Pl. Robespierre 

zsarnok vagy forradalmár?) 

 

Kommunikáció: 

 

 Tanulói kiselőadás jelentős történelmi 

személyiség életéről. (Pl. Wesselényi 

Miklósról, Kölcsey Ferencről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 

 Jelentős események egymásra 

hatásának vizsgálata. (Pl. a forradalom 

és a pozsonyi rendi országgyűlés 

történései.) 

Tankönyvi szövegek 

megbeszélése (a tanár által 

irányított). 

Irányított információgyűjtés. 

Információk (szövegek, képek) 

összehasonlítása. 

Tanulói kiselőadás. Önálló 

feladatmegoldás. 

Pármunka. Csoportmunka. 

Játék, szerepjáték. 

Tanári szemléltetés. 

Tanári magyarázat, prezentáció. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Csokonai, 

Kölcsey, 

Vörösmarty és 

Petőfi versei. 

Jókai Mór: A 

kőszívű ember 

fiai. 

 

Természetisme

ret: az 

iparfejlődés 

környezeti 

hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a 

nagy 

romantika 

mesterei. 

Erkel: 

Himnusz, 

Egressy Béni: 

Szózat, 1848-

as dalok. 

 

Vizuális 

kultúra: a kort 

bemutató 

történeti 

festmények. 

 

Mozgóképkultú

ra és 

médiaismeret: 

részletek 

népszerű 

játékfilmekből 

(pl. Andrzej 

Wajda: 

Danton; 

Bereményi 

Géza: A 

Hídember). 

tankönyv, 

munkafüzet

, 

atlasz 
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Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi 

országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 

kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, 

Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor 

kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a 

Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

élményszerű megismerésével. 

A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. A történelmet formáló, 

alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

azonosítása. Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a 

történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben 

befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a 

városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, 

csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, egyben a nemzeti 

öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos 

esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a korszakra jellemző 

képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a 

szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 

történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. Legyen képes a tanuló történelmi 

ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. Legyen képes emberi 

magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget 

kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat 

végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni 

térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani 

történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 

 

 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget 

kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve 

érvelni. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre 

reflektálni. 
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Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, valamint a 

társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek 

egymáshoz való viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést 

készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 


