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Az információs és kommunikációs kultúra kereszttanterv alkalmazásának
célja az 1–4. évfolyamon

Az információs és kommunikációs kereszttanterv célja, hogy a kereszttantervet választó pedagógus teamek minden tagja átlássa, hogy információs és kommunikációs kultúrának szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértése, a különböző médiumokban való eligazodás, az információk szelektív használata. Az információs és kommunikációs kultúra kialakítása ugyanis az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének meghatározó feltétele.
A fentiekből következi, hogy minden műveltségi területen, a közoktatás egész időszakában valamennyi pedagógusnak nagy gondot kell fordítania az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére. Az egyes pedagógusok teendőit segíti szervezni a következő strukturált téma és tevékenységsor

1. ÉVFOLYAM		4


Tematikus tananyag, tanulási program

1. évfolyam




TEMATIKUS TANANYAG



TANULÁSI PROGRAM





A/ ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK




I.
HELYESÍRÁS

A HELYESÍRÁS-TANULÁS MEGALAPOZÁSA




1.
Helyesírás szavak másolásával és diktálás utáni írásával

A helyesírás tanulása szavak másolásával és diktálás utáni írásával




2.
Helyesírás szavak és mondatok  másolásával, illetve diktálás utáni írásával

A helyesírás tanulása szavak és mondatok  másolásával, illetve diktálás utáni írásával




3.
Helyesírási hibák javítása

Helyesírási hibák javításának tanulása




II.
HELYESEJTÉS

HELYESEJTÉS-TANULÁS




1.
A helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédmozgás

A helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédmozgás fejlesztése




2.
A helyesejtési normákhoz igazodó versmondás

A helyesejtési normákhoz igazodó versmondás tanulása




III.
BESZÉD, KOMMUNIKÁCIÓ

BESZÉDFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ-TANULÁS




1.
Szövegalkotás

A szövegalkotás tanulása




2.
Szövegbefogadás és szövegértés 

A szövegbefogadás és a szövegértés tanulása




IV.
ILLEM

AZ ILLEM TANULÁSA




1.
Illemszabályok és az illemtudó viselkedés

Az illemszabályok tanulása, az illemtudó viselkedés gyakorlása




2.
Az étkezésre és az evésre vonatkozó illemszabályok

Az étkezésre mint helyzetre, valamint az evésre vonatkozó illemszabályok tanulása.




3.
A gyalogos közlekedés illemszabályai

A gyalogos közlekedés illemszabályainak tanulása




4.
A jó megjelenés illemszabályai

A jó megjelenés illemszabályainak tanulása (a testi tisztaság, a ruházat tisztasága, rendezettsége)




B/ INFORMATIKAI ISMERETEK




I.
INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK

AZ INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK ALAPJAI 




1.
Adat és információ 

Adat és információ fogalma 




2.
Közhasznú információk

Közhasznú információk megismerése. Iskolai információk. Információk közvetlen környezetünkben




II.
INFOTECHNOLÓGIA

ISMERKEDÉS AZ INFOTECHNOLÓGIÁVAL




1.
Probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök

Ismerkedés a probléma megoldásához szükséges módszerekkel és eszközökkel




2.
Algoritmusok (játékok algoritmusa, a mindennapi ügyintézést segítő algoritmusok)

Algoritmusok  megismerése, algoritmusok használatának gyakorlása;
algoritmusok szöveges rajzos megfogalmazása




2.1.
Adatmodellezés

Az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és megfogalmazása




C/ MÉDIAISMERET




I.
HAGYOMÁNYOS TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK

HAGYOMÁNYOS TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK MEGISMERÉSE




2.
Irányított ismerkedés a nyomtatott sajtó gyermekeknek készült lapjaival, magazinok gyermekrovataival, a rádió és, televíziós gyermekműsoraival .

Ismerkedés a gyermeksajtóval, napilapok, magazinok gyermekrovatainak követése, a rádió és a televízió gyermekműsorainak figyelése, a látottak, hallottak megbeszélése.




3.
A művelődési ház, színház, mozi gyermekeknek szóló programjai

Tájékozódás a művelődési ház, a színház és a mozi gyermekeknek szóló programjairól, részvétel a programokon




II.
FELFEDEZŐ KERESÉS ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓKBAN

BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓKERESÉS REJTELMEIBE AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓK SEGÍTSÉGÉVEL.




1.
Az írás anyagai, eszközei, könyvek régen és ma
(kő, fém, agyag, selyem, papiros, írónád, lúdtoll, golyóstoll; agyagtábla, papirusztekercs, kódex, táblanyomatok)

Ismerkedés az írás anyagaival, eszközeivel és az emberiség első könyveivel




2.
Kézikönyvek

Ismerkedés a kézikönyvekkel




III..
FŐBB DOKUMENTUMFAJTÁK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE, TARTALMÁNAK ÉS ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

ISMERKEDÉS A DOKUMENTUM FAJTÁKKAL, FORMAI ÉS TARTALOMI ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJAIVAL




1.
A könyvtárban található különböző típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, lemez, dia, hang- és videokazetta)

A könyvtárban található különböző típusú dokumentumok számbavétele, jellemzőik áttekintése




2.
A könyvtárban található napilapok gyermekrovatai

A könyvtárban található gyermekfolyóiratok, valamint napilapok gyermekrovatainak számbavétele




IV.
A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, 
AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS

ISMERKEDÉS A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁVAL, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS TANULÁSA




1.
Gyermekversek, gyermekmesék különböző adathordozókon

A könyvtárban található vers, és meselemezek, CD-k, DVD-k, diák, mesefilmeket számbavétele




2.
A gyermeksajtó szerepe a tájékozódásban

Tájékozódás arról, hogy milyen gyermekfolyóiratok  járnak a könyvtárba, mi a szerepük a tájékoztatásban;




4.
A gyermeklexikon, a gyermekenciklopédia, a helyesírási szótár szerepe az ismeretszerzésben és a tájékozódásban

Kézikönyvek szerkezetének, felépítésének, szócikkeinek tanulmányozása; 
a betűrendbe sorolás és a szócikkek olvasásának gyakorlása
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Tematikus tananyag, tanulási program

2. évfolyam




TEMATIKUS TANANYAG



TANULÁSI PROGRAM





A/ ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK








I.
ANYANYELVI ISMERETEK ÉS A HELYESÍRÁS

ANYANYELVI ISMERETEK TANULÁSA A HELYESÍRÁS TANULÁSÁHOZ ÉS GYAKORLÁSÁHOZ




1.
Az elválasztás, a szóelemző írásmód, a különírás és egybeírás, a keltezés és a rövidítés, valamint a mondatkezdés, a mondatzárás és a mondattagolás

Az elválasztás, a szóelemző írásmód, a különírás és egybeírás, a keltezés és a rövidítés néhány esetének helyesírása, valamint a mondatkezdés, a mondatzárás és a mondattagolás gyakorlása




2.
Helyesírási hibák javítása

A helyesírási hibák  javításának tanulása




3.
Elemi ismeretek a szövegről a szövegkorrigálás megalapozása érdekében

Elemi ismeretek tanulása a szövegről a szövegkorrigálás megalapozása érdekében a szöveg mondatok kapcsolata, legalább két mondat; témaazonosság




4.
Mondattani ismeretek

Mondattani ismeretek elsajátítása a helyesejtés és a helyesírás tanulásához




5.
Szószerkezettani ismeretek

Szószerkezettani ismeretek megtanulása a ráismerés és a megnevezés szintjén




6
Toldalékolt szavak alaktani elemzése

Toldalékolt szavak alaktani elemzése a helyesírás tanulása érdekében




7.
Hangtani ismeretek

Hangtani ismeretek tanulása a helyesejtés és a helyesírás tanulásához




II.
HELYESEJTÉS

HELYESEJTÉS-TANULÁS




1.
A helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédmozgás

A helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédmozgás fejlesztése




2.
Helyesejtési normákhoz igazodó vers- és prózamondás

Helyesejtési normákhoz igazodó vers- és prózamondás gyakorlása




III.
BESZÉD, KOMMUNIKÁCIÓ

BESZÉDFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA




1.
Szövegalkotás

A szövegalkotás tanulása




2.
Szövegbefogadás és szövegértés

A szövegbefogadás és a szövegértés tanulása




IV.
ILLEM

AZ ILLEM TANULÁSA




1.
Az iskolai viselkedésre vonatkozó illemszabályok

Az iskolai viselkedésre vonatkozó illemszabályok tanulása




2.
A terítés és az étkezés illemszabályai

A terítés és az étkezés illemszabályainak tanulása




3.
A közlekedés illemszabályai

A közlekedés illemszabályainak tanulása (gyalogos közlekedés, ill. utazás buszon, vonaton, villamoson, trolibuszon)




4.
Az otthoni viselkedés illemszabályai

Az otthoni viselkedés illemszabályainak tanulása








5.
A jó megjelenés illemszabályai  (testi tisztaság és ápoltság, a ruházat tisztasága, az öltözködés)

A jó megjelenés illemszabályainak tanulása (testi tisztaság és ápoltság, a ruházat tisztasága, az öltözködés)




V.
KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJÚ SZÖVEGEK KÉSZÍTÉSE ÉS KORRIGÁLÁSA

KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJÚ SZÖVEGEK KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS KORRIGÁLÁSÁNAK GYAKORLÁSA




1.
Az elbeszélés

Az elbeszélés tanulása




2.
A hír

A hír tanulása




3.
A hirdetés

A hirdetés tanulása




B/ INFORMATIKAI ISMERETEK




I.
INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK

AZ INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK ALAPJAI 




1.
Adat és információ 

Adat és információ fogalma 




2.
Közhasznú információk

Közhasznú információk megismerése. Iskolai információk. Információk közvetlen környezetünkben




II.
INFOTECHNOLÓGIA

ISMERKEDÉS AZ INFOTECHNOLÓGIÁVAL




1.
Probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök

Ismerkedés a probléma megoldásához szükséges módszerekkel és eszközökkel




2.
Algoritmizálás, adatmodellezés alapfogalmai

Algoritmizálás, adatmodellezés alapfogalmainak elsajátítása




2.1.
Algoritmusok (játékok algoritmusa, a mindennapi ügyintézést segítő algoritmusok)

Algoritmusok  megismerése, algoritmusok használatának gyakorlása;
algoritmusok szöveges rajzos megfogalmazása




C/ MÉDIAISMERET




I
FŐBB DOKUMENTUMFAJTÁK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE, TARTALMÁNAK ÉS ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

ISMERKEDÉS A DOKUMENTUMFAJTÁKKAL, FORMAI ÉS TARTALOMI ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJAIVAL




1.
Gyermeklexikonok, gyermekenciklopédiák szerkezete, felépítése;
élőfej, szócikk, rövidítések, betűrend, tartalomjegyzék, név- és tárgymutató

Gyermeklexikonok, gyermekenciklopédiák szerkezetének, felépítésének tanulmányozása;
élőfej használata, szócikkek olvasása, rövidítések feloldása, betűrend, tartalomjegyzék tanulmányozása, név- és tárgymutató használatának gyakorlása




2.
A Magyar értelmező kéziszótár és a Helyesírási szójegyzék szerkezete, felépítése, rövidítései, szócikkei

A Magyar értelmező kéziszótár és
a Helyesírási szójegyzék tanulmányozása és használatának gyakorlása;
szócikkek keresése és olvasása a szótárból




3.
Egyetemes és magyar vers- és mesegyűjtemények 

Egyetemes és magyar vers- és mesegyűjtemények használatának gyakorlása




4.
Rádió- és televízióhasználat

A rádió és a televízió használatának tanulása




5.
A tömegkommunikációs csatornák (tv, rádió) gyermekműsorai; műsorajánlás tantárgyi témakörhöz

A tömegkommunikációs csatornák (tv, rádió) gyermekműsorainak rendszeres figyelése;
 műsorajánlás készítése tantárgyi témakörhöz kapcsolódva




6.
A művelődési házak, színházak, mozik gyermekprogramjai; programok reklámjai, hirdetései

A művelődési házak, színházak, mozik gyermekprogramjainak figyelemmel kísérése, tájékozódás programokról reklám, újság, műsorfüzet révén
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Tematikus tananyag, tanulási program

3. évfolyam




TEMATIKUS TANANYAG



TANULÁSI PROGRAM





A/ ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK




I.
ANYANYELVI ISMERETEK ÉS A HELYESÍRÁS

ANYANYELVI ISMERETEK TANULÁSA A HELYESÍRÁS TANULÁSÁHOZ ÉS GYAKORLÁSÁHOZ




1.
Különírás, egybeírás, keltezés, rövidítés, mondattagolás

A különírás és egybeírás, a keltezés, a rövidítés, valamint a mondattagolás gyakorlása




2.
Helyesírási hibák javítása

Helyesírási hibák javításának tanulása




II.
HELYESEJTÉS

HELYESEJTÉS-TANULÁS




1.
Beszédhallás és beszédmozgás

A helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédmozgás fejlesztése




2.
Vers- és prózamondás

A helyesejtési normákhoz igazodó vers- és pózamondás gyakorlása




III.
BESZÉD, KOMMUNIKÁCIÓ

BESZÉDFEJLESZTÉS, A KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA




1.
Szövegalkotás

A szövegalkotás tanulása




2.
Szövegbefogadás

A szövegbefogadás és a szövegértés tanulása




IV
ILLEM

AZ ILLEM TANULÁSA




1.
Az iskolai viselkedésre vonatkozó illemszabályok

Az iskolai viselkedésre vonatkozó illemszabályok tanulása




2.
Az étkezés (terítés, evés), illemszabályai

Az étkezés (terítés, evés), illemszabályainak tanulása




3.
A közlekedésre vonatkozó illemszabályok (gyalogos közlekedés, utazás autóbuszon, villamoson, trolibuszon, vonaton, hajón, személygépkocsin)

A közlekedésre vonatkozó illemszabályok tanulása




4.
Az otthoni viselkedés illemszabályai

Az otthoni viselkedés illemszabályainak tanulása




5.
A jó megjelenés (ápoltság, testi tisztaság, öltözködés, a ruházat tisztasága) illemszabályai

A jó megjelenés (ápoltság, testi tisztaság, öltözködés, a ruházat tisztasága) illemszabályainak tanulása




6.
A vásárlás közbeni viselkedés illemszabályai

A vásárlás közbeni viselkedés illemszabályainak tanulása




7.
A szabadidős tevékenységek közbeni viselkedés illemszabályai

A szabadidőben végezhető tevékenységek közbeni viselkedés illemszabályainak tanulása




8.
Az ajándékozás illemszabályai

Az ajándékozás (ajándékadás, ajándékfogadás) illemszabályainak tanulása




9.
Az írásbeli érintkezésre vonatkozó illemszabályok

Az írásbeli érintkezésre vonatkozó illemszabályok tanulása (levélírás, távirat, képeslap és levelezőlap íratása)




10.
A telefonálás illemszabályai

A telefonálás illemszabályainak tanulása



B/ INFORMATIKAI ISMERETEK




I.
INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK

AZ INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK ALAPJAI 




1.
Adat és információ 

Adat és információ fogalma 




2.
Közhasznú információk

Közhasznú információk megismerése. Iskolai információk. Információk közvetlen környezetünkben




II.
INFOTECHNOLÓGIA

ISMERKEDÉS AZ INFOTECHNOLÓGIÁVAL




1.
Probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök

Ismerkedés a probléma megoldásához szükséges módszerekkel és eszközökkel




2.
Algoritmizálás, adatmodellezés alapfogalmai

Algoritmizálás, adatmodellezés alapfogalmainak elsajátítása




2.1.
Algoritmusok (játékok algoritmusa, a mindennapi ügyintézést segítő algoritmusok)

Algoritmusok  megismerése, algoritmusok használatának gyakorlása;
algoritmusok szöveges rajzos megfogalmazása




2.2.
Adatmodellezés

Az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és megfogalmazása




III..
INFOKOMMUNIKÁCIÓ

ISMERKEDÉS A VILÁGHÁLÓ HASZNÁLATÁVAL 




1.
A hatékony internethasználat alapjai

Internetről történő hatékony és céltudatos információszerzés tanulása 




IV.
MÉDIAINFORMATIKA

SZÖVEGES ÉS KÉPI INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA




1.
Az Internetes portálok.

Ismerkedés az Internetes portálokkal




C/ MÉDIAISMERET




1.
MÉDIAISMERET ALAPJAI

MÉDIAISMERET ALAPJAINAK MEGTANULÁSA




1.
A különböző tömegkommunikációs csatornák (televízió, rádió, újság) napi használata

A különböző tömegkommunikációs csatornákat (tv, rádió, újság) használatának gyakorlása:
tájékozódás műsorokban, műsorfigyelés, -kiválasztás, -nézés,  beszámoló készítése a látottakról, sajtófigyelés




2.
Iskolán kívüli önművelési lehetőségek (színház, mozi, művelődési ház);
önművelési napló

Információszerzés iskolán kívüli önművelési lehetőségekről:
műsorfigyelés, kiválasztás,
gyermekműsorok, programok látogatása;
önművelési program írása, önművelési napló vezetése




II.
FELFEDEZŐ KERESÉS ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓKBAN

BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓKERESÉS REJTELMEIBE AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓK SEGÍTSÉGÉVEL




1.
A könyvek és az elektronikus dokumentumok fejlődésének fontosabb állomásai (az agyagtáblától a számítógépig)

Megadott könyv(ek) alapján tájékozódás  a könyvek és az elektronikus dokumentumok fejlődésének fontosabb állomásairól:
a témával kapcsolatos képek, ábrák, illusztrációk gyűjtése és rendszerezése;
írás-, könyv-, dokumentumtörténeti tabló készítése








2.
A dokumentumok típusai, fajtái (könyv, folyóirat, AV);
a könyv részei (borító, kötéstábla, gerinc, címlap, könyvtest);
a könyv legfontosabb adatai (szerző, író, szerkesztő, összeállító, cím, alcím, műfaj, impresszum, terjedelem);
fülszöveg, tartalomjegyzék, fejezetek, előszó;
ismeretközlő művek tartalma;
könyvajánlás

A dokumentumok típusainak, fajtáinak (könyv, folyóirat, AV) számbavétele;
a könyv részeinek bemutatása szabadon választott mű alapján;
a könyv legfontosabb adatainak (szerző, író, szerkesztő, összeállító, cím, alcím, műfaj, impresszum, terjedelem) leolvasása egy-egy adott könyvről;
a fülszöveg, tartalomjegyzék, fejezetek, előszó alapján tájékozódás szépirodalmi és ismeretközlő művek tartalmáról;
6-8 mondatos ajánlás készítése szabadon választott könyvről




3.
Kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak):
szócikkek, rövidítések, jelek, utalók; 
mutatók, tartalomjegyzék, élőfej;
szépirodalmi ismeretközlő
sorozatok, antológiák tartalmi, formai jegyei (azonosságok, különbségek)

Kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak) használatának gyakorlása:
szócikkek olvasása, rövidítések, jelek, utalók számbavétele; 
mutatók, tartalomjegyzék, élőfej használatának gyakorlása;
szépirodalmi ismeretközlő
sorozatok, antológiák tartalmi, formai jegyeinek számbavétele (azonosságok, különbségek);
önálló ismeretszerzés antológiákból, gyűjteményekből tanórai témához




4.
Gyermek és ifjúsági folyóiratok adatai (műfaj, rovat, szerkesztő, témák);
a könyv, a folyóirat és az újság hasonlóságai, különbözőségei; 
napilapok, magazinok gyermekrovatai

Gyermek és ifjúsági folyóiratok tanulmányozása, adataik lejegyzése;
könyv és folyóirat összehasonlítása; 
sajtófigyelés




III.
FŐBB DOKUMENTUMFAJTÁK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE, TARTALMÁNAK ÉS ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

ISMERKEDÉS A DOKUMENTUMFAJTÁKKAL, FORMAI ÉS TARTALOMI ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJAIVAL




1.
Gyermeklexikonok, enciklopédiák és szótárak
a kézikönyvek felépítése, szerkezete, témakörei;
mutatók, élőfej, szócikkek

Gyermeklexikonokat, enciklopédiákat és szótárakat használatának gyakorlása:
a kézikönyvek felépítésének, szerkezetének, témaköreinek áttekintése, 
mutatók, élőfej, szócikkek használata;
lexikonhasználat gyakorlása olvasás közben




2.
Vers-, mesegyűjteményeket, antológiákat szépirodalmi és ismeretközlő sorozatok

Vers-, mesegyűjteményeket, antológiákat szépirodalmi és ismeretközlő sorozatok áttekintése: tájékozódás a könyvtárban található fontosabb antológiákról, szemelvénygyűjteményekről, szépirodalmi és ismeretközlő sorozatokról;
önálló ismeretszerzés gyakorlása (adatgyűjtés, könyvajánlás)




4.
A televízió és a rádió műsorai

A televízió és a rádió műsorainak figyelése, információszerzés gyermekműsorokról




5.
Napilapok, magazinok gyermekrovatai

Napilapok, magazinok gyermekrovatainak tanulmányozása




IV.
A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS

ISMERKEDÉS A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁVAL, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS TANULÁSA








1.
Különböző típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, lemez, dia, kép):
a könyvtárban található fontosabb antológiák (vers-, mese-, szemelvénygyűjtemények);
szépirodalmi, ismeretközlő könyvek tartalma;
a fontosabb ifjúsági, szépirodalmi és ismeretközlő sorozatok;
a könyvtárban található  fontosabb sorozatok;
a könyvtárban található gyermek- és ifjúsági folyóiratok, napilapok gyermekrovatai;
a könyvtárban található fontosabb kézikönyvek felépítése, elrendezése, szerkezete, élőfejei, rövidítései, mutatói;
a lexikon és az enciklopédia azonosságai, különbségei;

Tények, adatok gyűjtése különböző típusú dokumentumokból:
a könyvtárban található fontosabb antológiák számbavétele;
adatok, tények, ismeretek szerezése a gyűjteményekből, a gyűjtemények tartalomjegyzékének és mutatóinak használatával; 
 tájékozódás szépirodalmi, ismeretközlő könyvek tartalmáról az előszó, a tartalomjegyzék és képek alapján (könyvek tanulmányozása, önálló ismeretszerzés);
a fontosabb ifjúsági, szépirodalmi és ismeretközlő sorozatok számbavétele;
tények, adatok lejegyzése, tartalmi, formai sajátosságok megfigyelése;
a könyvtárban található fontosabb sorozatok összegyűjtése;
a könyvtárban található gyermek- és  ifjúsági  folyóiratok, napilapok gyermekrovatainak tanulmányozása; (témafigyelés, gyűjtőmunka);
a könyvtárban található fontosabb kézikönyvek felépítésének, elrendezésének, szerkezetének,
élőfejeinek, rövidítéseinek, mutatóinak tanulmányozása; a kézikönyvek használatának gyakorlása  (adatkeresés, 
szócikkek olvasása, név- és tárgymutató, élőfej használata);
a lexikon és az enciklopédia összehasonlítása;
lexikonhasználat olvasás közben




3.
Gyermek- és ifjúsági könyv, lemez, videokazetta ajánlásai, újdonságlistái a tv-ben, a rádióban és a  sajtóban

Gyermek- és ifjúsági könyv, lemez, videó ajánlásainak, újdonságlistáinak figyelése a tv-ben, a rádióban és a sajtóban




4.
A rádió, a televízió, a színház és a mozi gyermekműsorai

A rádió, a televízió, a színház és a mozi gyermekműsorainak figyelése
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Tematikus tananyag, tanulási program

4. évfolyam




TEMATIKUS TANANYAG



TANULÁSI PROGRAM





A/ ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK




I.
HELYESÍRÁS 

A HELYESÍRÁS TANULÁSA




1.
Helyesírás

A helyesírás gyakorlása és a helyesírási elemzés menetének megtanulása a helyesejtési, valamint a nyelvtani és helyesírási ismeretek aktualizálása révén




2.
Helyesírási szabályzat

A helyesírási szabályzat használatának gyakorlása




II.
HELYES NYELVHASZNÁLAT

A HELYES NYELVHASZNÁLAT GYAKORLÁSA NYELVTANI ISMERETEK AKTUALIZÁLÁSÁVAL




1.
Helyes igeragozás

A helyes igeragozás gyakorlása




2.
Névszók helyes toldalékolása

A névszók helyes toldalékolásának gyakorlása




3.
Mondatrészek nyelvhelyességi normái

A mondatrészek (szószerkezetek) nyelvhelyességi normáinak megismerése és gyakorlása




4.
A névelők helyes használata

A névelők helyes használatának gyakorlása




5.
A mondatokkal összefüggő nyelvhelyességi normák

A mondatokkal összefüggő nyelvhelyességi normák megismerése és gyakorlása




6.
Nyelvművelő folyóirat

Az Édes Anyanyelvünk című folyóirat megismerése és alkalmankénti olvasása




B/ INFORMATIKAI ISMERETEK




I.
INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK

AZ INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK ALAPJAI 




1.
Adat és információ 

Adat és információ fogalma 




2.
Közhasznú információk

Közhasznú információk megismerése. Iskolai információk. Információk közvetlen környezetünkben




II.
INFOTECHNOLÓGIA

ISMERKEDÉS AZ INFOTECHNOLÓGIÁVAL




1.
Probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök

Ismerkedés a probléma megoldásához szükséges módszerekkel és eszközökkel




2.
Algoritmizálás, adatmodellezés alapfogalmai

Algoritmizálás, adatmdellezés alapfogalmainak elsajátítása




2.1.
Algoritmusok (játékok algoritmusa, a mindennapi ügyintézést segítő algoritmusok)

Algoritmusok  megismerése, algoritmusok használatának gyakorlása;
algoritmusok szöveges rajzos megfogalmazása
2.2.
Adatmodellezés

Az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és megfogalmazása




III..
INFOKOMMUNIKÁCIÓ

ISMERKEDÉS A VILÁGHÁLÓ HASZNÁLATÁVAL 



1.
A hatékony internethasználat alapjai

Internetről történő hatékony és céltudatos információszerzés tanulása 




IV.
MÉDIAINFORMATIKA

SZÖVEGES ÉS KÉPI INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA




1.
Az Internetes portálok.

Ismerkedés az Internetes portálokkal




C/ MÉDIAISMERET




1.
MÉDIAISMERET ALAPJAI

MÉDIAISMERET ALAPJAINAK MEGTANULÁSA




1.
Szelektív rádióhallgatás és a televíziónézés

A rádió és a televízió használatának tanulása




2.
Lakóhelyi közművelődési intézmények

Látogatások előkészítése és irányítása a lakóhely művelődési intézményeiben
II.
A FELFEDEZŐ KERESÉS ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓKBAN

BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓKERESÉS REJTELMEIBE AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓHORDOZÓK SEGÍTSÉGÉVEL




1.
Az emberi közlés fejlődésének főbb állomásai;
a könyv- és újságkészítés mai technikája

Az emberi közlés fejlődésének főbb állomásainak önálló áttekintése dokumentumtörténeti források alapján;
kiadó- és nyomdalátogatás




2.
Könyvek részei, adatai;
könyvajánlás, könyvismertetés;
a könyvtárban található fontosabb kézikönyvek elemei (szócikkek, élőfej, mutatók, jelek, rövidítések);
lexikonok, szótárak, enciklopédiák hasonlóságai, különbözőségei;
az egyes tudományágak fontosabb lexikonjai, enciklopédiái és szótárai;
vers-, mesegyűjtemények, szemelvények;
gyermeklapok, -rovatok;
a napilap, magazin, folyóirat és az évkönyv hasonlóságai, különbözőségei

Könyvek részeinek megnevezése, adatainak leolvasása egy-egy adott könyvről (gyakorlás);
könyvajánlás, könyvismertetés készítése az előszó, a fejezet, a tartalomjegyzék, a képek, ábrák tanulmányozása alapján;
a könyvtárban található fontosabb kézikönyvek használatának gyakorlása (szócikkek, élőfej, mutatók, jelek, rövidítések);
lexikonok, szótárak, enciklopédiák összehasonlítása;
szócikkek szerkesztése, lexikonminták alapján;
önálló ismeretszerzés gyakorlása
az egyes tudományágak fontosabb kézikönyveiből;
önálló ismeretszerzés gyakorlása vers-, mesegyűjteményekből, szemelvényekből;
gyermeklapok, -rovatok rendszeres olvasása;
a napilap, magazin, folyóirat, évkönyv összehasonlítása




3.
Önművelési csatornák útján szerzett információk

Önművelési csatornák útján szerzett információk összehasonlítása a különféle dokumentumokból szerzett ismeretekkel




III.
FŐBB DOKUMENTUMFAJTÁK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE, TARTALMÁNAK ÉS ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

ISMERKEDÉS A DOKUMENTUMFAJTÁKKAL, FORMAI ÉS TARTALOMI ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJAIVAL




1.
Különböző típusú kézikönyvek (lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz);
az egyes tudományágak alapvető kézikönyvei;
tankönyvek, szemelvénygyűjtemények, tanulási segédletek név- és tárgymutatói, kislexikonjai, irodalomjegyzékei;

A különböző típusú kézikönyvek (lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz) használatának gyakorlása:
tájékozódás az egyes tudományágak alapvető kézikönyveiben: tények, adatok gyűjtése, referens kérdések megválaszolása, szócikkek olvasása;
önálló ismeretszerzés gyakorlása:




2.
Katalógusok (betűrendes, szak) szerkezeti felépítése 

A könyvtár katalógusainak tanulmányozása, használatuk gyakorlása




3.
Közhasznú információforrások (telefonkönyv, menetrend, szaknévsor, tájékoztató füzetek).

Közhasznú információforrások használati utasításának tanulmányozása, használatuk gyakorlása




4.
A médiapiac közhasznú információi: újdonságlisták (lemez, CD, kazetta, videó, film, DVD), könyvkiadók könyvajánlásai;
televízió, rádió, sajtó közhasznú információi, hirdetései, reklámjai

Tájékozódás a médiapiac közhasznú információiról: újdonságlisták (lemez, CD, kazetta, videó, film, DVD), könyvkiadók könyvajánlásainak figyelése;
televízió, rádió, sajtó közhasznú információinak, hirdetéseinek, reklámjainak figyelemmel követése








IV.
A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS

ISMERKEDÉS A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁVAL, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS TANULÁSA




1.
Információforrások  (könyv, folyóirat, AV, számítógép) az iskolai feladatokhoz, egyéni problémák megoldásához;
a felhasznált forrás főbb adatai  (szerző, cím, impresszum, terjedelem);
tárgymutató, mellékletek, időrendi táblázat;
tartalmi ismertetés előszó, tartalomjegyzék, képek, ábrák alapján; 
ajánlójegyzék, bibliográfia, könyvismertetés;
felhasznált forrás, felhasznált irodalom

Iskolai feladatokhoz, egyéni problémák
megoldásához információkeresés megadott vagy szabadon választott forrásokból (könyv, folyóirat, AV, számítógép): 
tények, adatok lejegyzése különböző dokumentumokból;
információszerzés nem hagyományos dokumentumokból (AV, számítógép, képújság); 
a felhasznált forrás főbb adatainak lejegyzése (szerző, cím, impresszum, terjedelem);
tárgymutató, mellékletek, időrendi táblázat használata;
 tartalmi ismertetés készítése (előszó, tartalomjegyzék,  képek, ábrák alapján) megadott dokumentumokról; ajánlójegyzék, bibliográfia, könyvismertetés készítése;
a felhasznált forrás szabályos idézésének, a felhasznált irodalom feltüntetése szabályainak gyakorlása




2.
A könyvtár direkt (kézikönyvtár) és indirekt (katalógus, bibliográfia, adatbázis) tájékoztató apparátusa;
általános szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, antológiák, atlaszok;
jegyzet, cédula;
könyvajánlás szaktárgyi témakörökhöz;
a katalógusok, bibliográfiák számítógépes adatbázisok használatára épülő önálló ismeretszerzés módszerei


Önműveléshez, szaktárgyi ismeretszerzéshez a könyvtár
direkt és indirekt tájékoztató apparátusának használata:
a kézikönyvtári állományra épülő önálló ismertszerzés  gyakorlása;
általános szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, antológiák, atlaszok tanulmányozása  és használatuk gyakorlása (adatkeresés, anyaggyűjtés, referens kérdések megoldása);
a jegyzetelés és a cédulázás gyakorlása;
szaktárgyi témakörökhöz könyvajánlás készítése;
szócikkek szerkesztése lexikonminták alapján;
keresés gyakorlása leíró és szakkatalógusban; 
adatgyűjtés, bibliográfiakészítés, tájékozódás katalógusok  alapján;
irodalomkeresés szakbibliográfiákból




3.
Tömegkommunikációs  csatornák és iskolán kívüli önművelési formák információi;
 televízió- és rádióműsorok;
műsorokról szóló kritikák, elemzések;
az írott és elektronikus sajtó; tantárgyi témához  kapcsolódó programajánlás
színház, mozi, művelődési ház gyermekműsorai;
önművelési napló

Információkeresés tömegkommunikációs csatornákból és iskolán kívüli önművelési formákból: 
televízió- és rádióműsorok figyelése, nézése;
műsorokról szóló kritikák, elemzések figyelése;
az írott és elektronikus sajtó figyelése; tantárgyi témához  kapcsolódó programajánlás készítése;
színház, mozi, művelődési ház gyermekműsorainak figyelése;
önművelési napló készítése



