
Az Nemzeti Tankönyvkiadó Műhelyének kerettanterve az alapfokú nevelés-oktatás számára
Bevezetés
Általános célkitűzések
Megtervezni és dönteni arról, hogy miről és milyen követelmények szerint tanuljanak gyermekeink az elkövetkező 5-10 évben nagy felelősséget igénylő feladat. Az átalakuló társadalmi elvárások és a tanulás sajátosságait vizsgáló kutatások eredményei egyaránt változást sürgetnek az iskolai oktatásban. Nemcsak a konkrét tanítási-tanulási módszerek, hanem általában a tudáskép, a tanulás folyamatáról vallott elképzelések terén is.
A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás, amit az iskolának közvetítenie kell, illetve amely a tanulás eredményeként a tanulóban fel kell, hogy épüljön. A tudásról alkotott kép túlzott leegyszerűsítése, vagy rendezetlen sokfélesége ugyanis egyaránt akadályozhatja a tudás átadásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek eredményességét.
A minőségi tudás kritériumai
A tudás reprodukálhatósága helyett az elsajátított ismeretek könnyű és sokoldalú elérhetősége, rugalmas adaptálhatósága és továbbépíthetősége vált fontossá. Ezért a tanulási céloknak és az alkalmazhatóság kritériumainak közelíteniük kell egymáshoz.
A tanulási célok meghatározásakor a tartós, elmélyült tudás kialakítását kell középpontba állítani. Az ismeretanyag megtervezésekor a hangsúlyt a tudás minőségi jellemzőire: a szervezettségre, a megértés mélységére, az alkalmazhatóságra kell helyezni. Olyan tanítási programokat és olyan tanulási környezetet kell létrehozni, amelynek eredményeként sem az ismeretek tanulása sem a képességek fejlesztése nem válik egyoldalúvá és öncélúvá.
Az ismeretek és a képességek integrált fejlesztése
Az ismeret és a képesség jellegű tudás egymással nem szembeállítható és nem pótolható részét jelenti a minőségi tudásnak. A jól szervezett, pontos, hatékonyan felhasználható ismeretrendszer tud megfelelő alapot biztosítani a képességek fejlesztéséhez, s a működő képességek teszik lehetővé az ismeretek megfelelő mélységű feldolgozását, megértését és alkalmazni tudását. A működő műveltség kialakítása szempontjából az is nagyon lényeges, hogy az iskolák életből vett példák segítségével, problémafelvető kérdésekkel és aktív ismeretszerzést igénylő feladatokkal folyamatosan arra ösztönözzék a tanulókat, hogy gondolkodás útján is gyarapítsák fogalmaikat, illetve hogy már meglévő fogalmaik között minél több új kapcsolatot fedezzenek fel.
Az ismeretanyag kiválasztásával és a tanulói követelmények meghatározásával megfelelő feltételt kell tehát teremteni a rendszerezett, pontosan megértett fogalmakon alapuló ismeretek elsajátításához és az ismeretek megtanulását, megértését és alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítását szolgáló tanulói tevékenységek gyakorlásához egyaránt. Az ismeretek és a képességek integrált fejlesztésének stratégiája megfelelő válasz lehet az iskolai munkával szembeni kritikákra és kihívásokra.
A tanuló teljes személyiségének mozgósítása
A korszerű tudáskép az ismeretekben, képességekben kifejezésre jutó műveltség mellett a gondolkodásmódban (mentalitásban), a viselkedésben, az attitűdben, a kommunikációban megjelenő műveltséget is magában foglalja.
A tanulás az egész személyiség aktivitását igényli. Ezért az iskolai munka során a tanulás minden fontos összetevőjét mozgósítani és fejleszteni kell a kitűzött célok érdekében. Nem elég az ismeretek megértésére és megjegyzésére koncentrálni, alkalmat kell adni az ismeretek alkalmazását biztosító feladatok gyakorlására, a problémák, probléma helyzetek elemzésére és megoldására, a különböző gyakorlati tevékenységek tanulására, a tanulás módszereinek elsajátítására, a gondolkodási eljárások tanulására és nem utolsó sorban az értékek iránti pozitív attitűdök és a szociális magatartásformák kialakítására. A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs tényezők megerősítésével, például a pozitív önkép kialakításával, a megismerés örömének felfedeztetésével, a gyerekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezésével.
A tanulási elméletek eredményeinek hasznosítása az iskolai gyakorlat megújításában
A különböző jellegű tanulási folyamatok meglehetősen eltérőek. Egy minden jelenséget közös szabályszerűségekre visszavezető tanuláselmélet alkalmazás helyett ezért az egymással párhuzamosan élő tanuláselméletek legfontosabb megállapításainak együttes figyelembe vétele látszik célszerűnek. Aszerint válogatva közöttük, hogy a tanulás egyes összetevőinek megértéséhez és fejlesztéséhez melyik adhatja a leghasznosabb segítséget. Például a kognitív pedagógiai eredményeit elsősorban az ismeretek megértése, a tanulási transzferre vonatkozókat az ismeretek alkalmazása, a szociális tanulási folyamatok fontosságát hangsúlyozókat pedig a tanulási módszerek, a gondolkodási eljárások és a magatartásformák tanulása terén érdemes figyelembe venni és felhasználni.
Kulcskompetenciák
Kulcskompetenciáknak tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti környezetben való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását segítő képességek. A kulcskompetenciák, mint például a szociális kompetenciák (ideértve például a kooperációt); a tanulási képességek, a személyes képességek, a közéleti vagy a gazdasági életben való részvételhez kapcsolódó képességek mindig komplex tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett, témaspecifikus szakértelemre és jól működő alapkészségekre lehet ráépíteni. A kulcskompetenciák alkotóelemei között rendkívül nagyok az egyéni különbségek, ezért fejlesztésük differenciált tanulásirányítást igényel. A tanulók ilyen jellegű teljesítményében az öröklött képességeken kívül a szociális környezet hatásai és a tanulási alkalmak mennyiségi és minőségi jellegzetességei jelentős mértékben közrejátszanak. Mindezen jellemzőket a tanulás tervezése során is fontos figyelembe venni.
A tanterv elkészítésekor törekedni kell arra, hogy a kulcskompetenciák kialakulásában kiemelkedően fontos szerepet játszó képességek és személyes tulajdonságok a tanulás egész ideje alatt folyamatosan fejlődhessenek. Ilyenek mindenekelőtt a fejlett nyelvi kommunikációs készség; a belső értékrend és értékek felé való orientálódás; a megfelelő motiváció; a kritikai gondolkodás és az egyéb gondolkodási képességek; a különféle műveltségterülethez kötődő kompetenciák; s olyan személyes tulajdonságok, mint a becsületesség, tisztesség, felelősségtudat, hűség és a pozitív személyes énkép.
Kiemelt fejlesztési területek
A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének eredményessége szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan kiemelt fejlesztési feladatok, amelyek az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják és ezáltal elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. E tekintetben a NAT által meghatározott Kiemelt fejlesztési feladatok konkrét útmutatóul szolgáltak az NTK Műhely kerettantervének elkészítéséhez is. Minden műveltségterület és minden tantárgy kerettantervében helyet kellett kapnia azoknak az ismereteknek, tanulói tevékenységeknek, amelyek hozzájárulhatnak az énkép és önismeret; a hon- és népismeret; az európai azonosságtudat kialakításához és az egyetemes kultúra iránti fogékonyság és tisztelet megalapozásához, s amelyek közvetlen szerepet játszanak a környezeti nevelés; az információs és kommunikációs kultúra elsajátításának megvalósításában, s amelyek jól szolgálják a tanulók testi és lelki egészségének megőrzését, s az egész életen át folyó tanulásra való felkészülését. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy gyermekeink sikeresen megbirkózzanak a felnőtt életükben rájuk váró feladatokkal.
A tantárgyi rendszer és óraszámok kialakítása
A NTK Műhely kerettanterve a NAT által műveltségterületenként meghatározott követelményeket tantárgyakba rendezi. Szinte minden tantárgyhoz, minden évfolyamon kétféle óraszámot ad meg. Ezek közül az egyik óraszám nagyon közel áll ahhoz az idő mennyiséghez, amelyet a NAT mint minimálisan szükségest javasol az adott műveltségterület tanítására. A másik óraszám ennél magasabb, lehetőséget adva az iskoláknak arra, hogy a saját pedagógiai programjukhoz alkalmazkodva bizonyos műveltségterületekre az átlagnál több időt fordíthassanak. Természetesen ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettantervét alkalmazó iskolának műveltségterületenként, vagy tantárgyanként külön-külön kell döntenie arról, hogy az A vagy a B változat óraszámait és követelményeit építi-e be a saját helyi tantervébe.
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Az óraszámokat heti bontásban lehet megtalálni a táblázatokban. Ez a megoldás természetesen nem akadálya annak, hogy az iskola másként is megszervezhesse a tanórai foglalkozásokat. Lehetősége van például intenzív epochákat és projekteke kialakítani az órák összevonásával.
A NAT kereszttantervi követelményeinek megvalósítása
A pedagógiai eredményesség szempontjából kiemelkedően fontos kereszttantervi követelményekre a NTK Műhely kerettanterve külön is felhívja a tanárok figyelmét. Egységes jelölést használva minden tantárgyi tantervben megjelöltük azokat a tartalmakat és tevékenységeket, amelyek a NAT által kiemelt fejlesztési területek, illetve a kulcskompetenciák elsajátítása szempontjából hasznosak lehetnek.
A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
- kiemelt fejlesztési feladatok:

- énkép és önismeret
ÉN)
- hon- és népismeret
H)
- európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
E)
- környezeti nevelés
K)
- információs és kommunikációs kultúra
I)
- testi és lelki egészség
TE)
- tanulás
T)
- felkészülés a felnőtt lét szerepeire
F)
- kulcskompetenciák:

- kommunikációs
k)
- narratív
n)
- döntési
d)
- szabálykövető
szk)
- lényegkiemelő
lk)
- életvezetési
é)
- együttműködési
egy)
- problémamegoldó
p)
- kritikai
kr)
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
i)
A műveltség területi blokkok részei és tartalma
A egyes műveltségterületek kerettantervi struktúrája rugalmasan alkalmazkodik az adott műveltségterület tartalmához és pedagógiai sajátosságaihoz. Vannak azonban olyan tartalmi elemek és jellegzetességek, amelyek mindegyikre érvényesek.
Célok és feladatok
Az adott iskolai szakaszra vonatkozó általános célok és feladatok áttekintése.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
A műveltségterülethez tartozó tantárgyak neveit és évfolyamonként óraszámait tartalmazó összesítő táblázat.
A tanulók értékelése
A tanterv készítőinek ajánlásai a tanulók értékeléséhez. Pl. A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából melyek a legfontosabb összetevők? Mik legyenek az értékelés kritériumai? Milyen típusú feladatokat érdemes értékelni? Milyen formában és milyen rendszerességgel érdemes értékelni?
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
A tanterv követelményei alapján megfogalmazott ajánlások.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A kerettanterv készítőinek ajánlásai a következő kérdésre vonatkozóan.
Melyek azok a tartalmi összetevők és minőségi kritériumok, amelyek különösen fontosak lehetnek a tanterv megvalósulása szempontjából?
Például a tankönyvi minőség táblázatbeli összetevői közül melyeket érdemes különös gonddal megvizsgálni a választáskor?


Funkciók
A minőség összetevői
Motiváció
Illusztráltság 
Érdekesség 
Problémák bemutatása 
Gondolkodás ösztönző egyéb megoldások
Ismeretátadás
Érthetőség 
Életszerűség 
Tudományos pontosság
Rendszerezés
Strukturáltság
Koordináció
A többi tankönyvekkel való összehangoltság
Differenciálás
Szintezett tananyag
Tanulásirányítás
A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök 
Tanulási stratégiák tanítása

Az önértékelés elősegítése
Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések és feladatok
Értékekre nevelés
Érzelmi hatást keltő eszközök
A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása
Az egyes tantárgyak tantervei évfolyamonként meghatározzák a témaköröket és a témakörökhöz kapcsolódó altémákat. A témakörökhöz kétféle óraszám javaslat kapcsolódik, aszerint hogy az iskola helyi tanterve melyik tantárgyi óraszámot választotta az A és B változat közül. A tartalmi és a tevékenység jellegű követelményekben aláhúzás jelzi azokat a részeket, amelyek csak a magasabb óraszám mellett érvényesek.
A tantervek témakörönként tartalmazzák az ismeret és a képesség jellegű követelményeket. Ezeket azonban az iskolák a helyi tanterv készítése során rugalmasan a maguk igényei szerint alakíthatják, módosíthatják. A konkrét ismeretek és követelmények szempontjából kerettanterv nem kötelező előírást, hanem csak ajánlást jelent. A szerzők szándékai szerint szakmai támogatást nyújt az iskolák tervező munkájához.
A tartalmi koncentráció megvalósulását elősegítve a kerettantervek felhívják a figyelmet az egyes témakörök tanulásával érintkező más műveltségterületekre, illetve tantárgyakra.
A kétéves szakaszok végén A továbbhaladás feltételei címszó alatt bemutatják, hogy melyek azok a képességjellegű követelmények, amelyeket a gyengén teljesítő tanulók esetében is el kell érni.
A BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ TANTERVE (1-4. évfolyam)
Közös célok és feladatok
Bevezető szakasz (1-2. évfolyam)
A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése.
A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése.
A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek kialakítása és gyakoroltatása.
A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése.
A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére.
Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban.
A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Kezdő szakasz (3-4. évfolyam)
A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése.
Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyarapításával és megbeszélésével.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek gyakoroltatása.
A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése.
A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése iránt.
Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése.
Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése.
A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása.
A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és folyamatos fejlesztése.
A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása.
Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről.
Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése.
A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Tantárgyi rendszer és óraszámok
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Tantervek műveltségterületenként
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Célok és feladatok
Az 1-4. osztályos magyar nyelvi és irodalmi képzés fontos feladata felkészíteni a diákokat a magánéleti szerepek betöltésére. A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek, és megismerkednek a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres kommunikációt megalapozó eszközökkel.
Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, gyakorlásában és védelmében.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a tanulók életkorának megfelelően. Ennek döntő eleme a szóbeli és írásbeli befogadás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás a kommunikációs körülményeknek megfelelően. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az önálló tanulási és önművelési képességeknek a kialakítása, folyamatos fejlesztése.
Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg és segíti elő más nyelvek elsajátításának a képességét is. Fejleszti a tanuló önálló, kritikai gondolkodását. Minden tantárgy tanulásának az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási készség. A megfelelő kommunikációnak is előfeltétele, hogy a tanuló ismerje az anyanyelvét felépítő elemeket, a velük összefüggő alapvető szabályokat. Az anyanyelvi nevelés tananyagát a nyelvtudomány újabb eredményeire épülő korszerű ismeretek adják. A tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszemléletű.
De a különböző anyanyelvi és irodalmi ismeretek elsajátítása csak eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és kommunikációs képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A nevelés elsősorban a képességek és a készségek fejlesztésére irányul.
Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szorosan összetartozó része az iskolai képzésnek.
Az irodalmi képzés alapvető fejlesztési célja a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése, az önálló és interaktív tevékenységek kialakítása, fejlesztése. Cél továbbá az alapvető irodalmi-szakmai ismeretek elsajátíttatása, azok alkalmazására, értelmezésére való képesség kialakítása. Kimelt cél az irodalom, az irodalmi alkotások megkedveltetése, az olvasás igényének kialakítása, az irodalmi művek adta élmények, érzések ismeretté, tudássá való transzformálása, az elemzésre, értelmezésre való figyelem felkeltése és kialakítása, az irodalomhoz és a művészetekhez való pozitív viszonyulás megteremtése. Ezzel szorosan összefügg a szóbeli és írásbeli képességek, az önálló szövegművek alkotására való képességek, a vitakészség kialakítása és fejlesztése. Az irodalmi nevelésnek feladata továbbá a megfelelően motivált befogadói magatartás kialakítása, az irodalom és a művészetek iránti érdeklődés állandó fejlesztése, az önálló ízlés kialakulásának az elősegítése.
Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén - korukhoz képest - alakítsák saját értékrendjüket, egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket ezek összhangjában alakítsák ki. A tanulók tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd, az irodalommal és az anyanyelvvel való foglalkozás, az olvasás, a moziba, a színházba való járás váljon életük, hétköznapjaik részévé, maguk által is megfogalmazott igénnyé.
Az iskolai nevelés feladata továbbá, hogy alakuljon ki a tanulókban fogékonyság az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, lélekállapotok, hangulatok, illetve erkölcsi értékek problémafelvetése iránt.
Fontos, hogy ezekről a kérdésekről a gyerekek önálló véleményüket, gondolataikat megfogalmazzák, fejlődjön vitakészségük, kritikai gondolkodásuk.
Alapvető cél az is, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés során a tanulók képesek legyenek bizonyos szövegtípusok, műfajok alkotására. Szóbeli és írásbeli fogalmazásukat szabatosság, a kommunikációs körülményeknek való megfelelés, nyelvi helyesség, ugyanakkor kreativitás jellemezze.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
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A tanulók értékelése
A magyar nyelvi és irodalmi műveltségterületet közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak.
Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló értékelést, illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. Az értékelés kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a tapintatos formáit.
Az értékelés döntően személyre szóló fejlesztő értékelés legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét saját korábbi teljesítményéhez kell viszonyítani. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának. Formáló-segítő értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, amit sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását, teljesítményét még magasabb szintre. Minden jelentősebb tanulói megnyilatkozásra reagálni kell. Minél több pozitív visszajelzést kell adni, hiszen a sorozatos kudarcok csak demotiválják a diákokat.
A tanító változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanítói értékelés formáját tekintve lehet metakommunikatív, illetve szóbeli vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a szövegig terjednek).
A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus értékelésre, folyamatos formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. Az év eleji diagnosztikus értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, honnan indítható a fejlesztés. A formatív értékelés célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. A tanév során legyenek szummatív értékelések is, pl. a témazáró anyanyelvi dolgozatok, fogalmazások, év végi felmérések.
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban, pl. szóbeli feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli felmérés, írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli házi feladat, dolgozat, feladatlap stb. A feladatlapok tartalmazzanak feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat egyaránt.
Az értékelés terjedjen ki mind az affektív tanulással kapcsolatos követelményekre (pl. a befogadásra, a válaszadásra, az értékrendszer kialakulására), mind a pszichomotoros követelményekre (pl. az utánzásra, az automatizálásra, az artikulációra), mind a kognitív követelményekre (pl. a tények, fogalmak, szabályok ismeretére, az összefüggések megértésére, az alkalmazásra). Az 1-4. osztályban hangsúlyosabb szerepet kapjon a tanulók munkájának megítélésben a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás értékelése, mint az anyanyelvi és az irodalmi ismeretek elsajátításának a mérése.
A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete; hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. Az anyanyelvi tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek szintjének az ellenőrzése. A nyelvi rendszer megismerését előkészítő alapvető fogalmak (pl. a hang, a szóelem, a szó, a szófaj, a mondat, a mondatfajták) ismerete csak eszközjellegű, a nyelvi tudatosság fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja, nem lehet meghatározó eleme a tanulói teljesítmény értékelésének.
Az olvasásteljesítmény megítélésében a súlypont az olvasottak megértésén van, az 1-4. osztályban legfontosabb a szó szerinti megértés, ám szükség van az értelmező, interpretáló olvasás elemi műveleteinek az elsajátítására is. Az olvasottak megértését sokféleképpen bizonyíthatja a tanuló, az ellenőrzés során célszerű tehát figyelembe venni az egyéni sajátosságokat. A hangos olvasást, illetve a felolvasást illetően a megértést leginkább akadályozó hibáknak van jelentőségük (pl. mást olvasás, akadozó olvasás gyakori újrakezdéssel, túl lassú tempó, nem megfelelő hangsúlyozás, dallamvezetés, tagolás).
Az írás értékelése során abból kell kiindulnunk, hogy az egyéni mozgássajátosságok kezdettől megjelennek a gyermekek írásában. Ezért természetes, hogy többségük nem képes reprodukálni az írásmintát, csak többé-kevésbé követi a szabályos betűalakítást és kapcsolást. A legfontosabb kritérium az olvashatóság. Az eszközi használat szempontjából jelentőséggel bír még a folyamatos, lendületes vonalvezetés, a tempó is. A tetszetősség fő összetevői: a tisztaság, rendezettség, egyszerűség, egyöntetűség és az ízléses elhelyezés. A fogalmazások szöveges értékelése elsősorban segítő szándékú legyen, személyre szabottan nyújtson útmutatót arra vonatkozóan, hogyan lehet a fogalmazást tovább javítani, alakítani.
A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a pedagógus önszabályozásának az eszköze.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A magyar nyelv és irodalom tantárgy taneszközeinek kiválasztásakor mind pedagógiai, mind szakmai-tartalmi, mind formai kritériumok figyelembevételét javasoljuk.
A tartalmi kritériumok között fontos, hogy a tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek. Építsenek - az életkori sajátosságok, valamint a tantervi célok és követelmények maximális figyelembevétele mellett - az olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az anyanyelvi tantárgy-pedagógia, a pedagógia, a didaktika és a pszichológia, ezen belül e fejlődéslélektan legújabb eredményeire. Jellemezze a tankönyveket a szakmai, didaktikai kimunkáltság; tanulhatók és taníthatók legyenek. A tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben.
Az olvasókönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek forrását, típusait és műfaját tekintve. Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a gyerekek mindennapi életéhez, ugyanakkor adjanak betekintést - a gyerekek érdeklődési körének és életkori sajátosságainak megfelelően - a természettel, a társadalmi élettel kapcsolatos ismeretkörökbe, segítsék a tanulókat eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját belső világukban. Tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. A szövegek kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák megismerésére is. Az igényes szövegválasztás, szöveggondozás sikerrel járulhat hozzá az olvasás megszerettetéséhez, az olvasóvá neveléshez.
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle motiváló, játékos, mozgásos feladatot tartalmazzanak. Legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az empátia fejlesztésére is. A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a differenciált jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra.
A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. Az írásbeli kommunikáció tanítását előzze meg a szóbeli előkészítés. A fogalmazástanítás terjedjen ki mind a kreatív írás, mind a műfaji követelményeknek megfelelő fogalmazás fejlesztésére. A tankönyvek a helyesírás folyamatos fejlesztéséhez megfelelő gyakorlóanyagot tartalmazzanak.
A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a gyerekek számára.
A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az anyanyelvvel való foglalkozásra. Ízléses, a szövegekhez szervesen tartozó illusztrációkat tartalmazzanak. A tankönyvekben, munkafüzetekben levő tananyag, illetve a gyakorlatok jól tagoltak, áttekinthetők legyenek. A taneszközök legyenek alkalmasak a mindennapi munkára, az olvasókönyv tartós kivitelben készüljön.
A tankönyveket elfogadható, reális áron kínálják. A tankönyveken kívül a magyar nyelvi és irodalmi program megvalósítását egyéb segédeszközök, így pl. tanítói kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjtemények is segítsék. A program tanítására, a tankönyvhasználatra fővárosi és vidéki helyszínnel tanító-továbbképző tanfolyamok kínáljanak felkészítést a pedagógusoknak.
Tantárgyi tantervek
1. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A helyes légzés, a helyes ejtés, beszédet kísérő nem nyelvi jeleknek a megismerése. A nyelvi jelek és a nem nyelvi jelek használatának összehangolása. Érzelmek kifejezése némajátékkal. A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése a drámajátékkal. A memória, a mozgáskultúra, az utánzókészség fejlesztése.
A mindennapi és közösségi kommunikációs helyzetek viselkedési szabályainak megismerése és alkalmazása. A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése. A mindennapi kommunikáció nyelvi fordulatainak megismerése és alkalmazásuk szerepjátékokban, valamint a mindennapi élethelyzetekben. Az iskolán kívüli közösségi viselkedés szabályainak megismerése és alkalmazása. A színházlátogatással kapcsolatos kommunikációs helyzetek gyakorlása. A színház életének alapszintű megismerése, a drámajáték előkészítése. A szóbeli élménybeszámoló gyakorlása. A szókincs bővítése.
Olvasás, szövegértés
Az olvasással, az írásbeliséggel kapcsolatos motivációs bázis kiépítése és megerősítése. Az olvasás és az írás jelrendszerének elsajátítása, igazodva az egyéni sajátosságokhoz. A hangos és néma olvasás technikájának elsajátítása. A pontos olvasás kialakítása az olvasási hibák megelőzésével, korrekciójával. A szövegértő olvasás megalapozása a jelentéskereső, jelentésteremtő beállítódás kialakításával; a gyermekek érdeklődéséhez és fejlettségi szintjéhez igazodó rövid, egyszerű szövegek néma olvasásával, az olvasottak szó szerinti megértését bizonyító - egyénre szabott - feladatok megoldásával.
Irodalomismeret, műismeret
Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása: a mesehallgatás, -olvasás, vershallgatás, versmondás örömszerző, önjutalmazó tevékenységként való megtapasztalása. Műélvezet a beleélés, képzelet, asszociációk, játék, ritmus, zene révén. Az esztétikai fogékonyság és az ízlés formálása. A műalkotások aktív, kreatív befogadásának megalapozása. Ismerkedés szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegekkel. A költői nyelv sajátosságainak (ritmus, rím, zeneiség, képek) megfigyelése, megértésük megalapozása. Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. mese, vers, versszak, verssor, ritmus). A tanulási képességek és a kreativitás fejlesztése. A könyv, újság, folyóirat jellemzőinek megismerése. Tájékozódás a könyvtárban. Az irodalmi művekben megjelenő emberi, erkölcsi és esztétikai értékek iránti érzékenység formálása. Alapvető erkölcsi fogalmak (jó, rossz) és esztétikai minőségek (szép, csúnya) gyakorlati megtapasztalása.
Ismeretek az anyanyelvről
A nyelvi tudatosság fejlesztése. A hang, a szó, a mondat és a szöveg fogalmak tapasztalati úton való megismerése. A mondatok helyes hanglejtésének a megfigyelése. A rövid és a hosszú magánhangzók, a j és a ly írásának gyakorlása. Az elválasztás szabályainak tapasztalati úton való megismerése. Az írásbeli nyelvhasználat megalapozása.
Írás
Az írással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása. Az írás jelrendszerének elsajátítása a diákok életkori sajátosságaira, fejlettségi szintjére, illetve haladási tempójára való tekintettel. A helyes írásszokások kialakítása. A lendületes, összerendezett írásmozgás kialakítása, az írástechnika megalapozása, fejlesztése. Az olvasható, lendületes, folyamatos, tetszetős kézírás megalapozása.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanulók olvasási szokásainak megismerése és fejlesztése. A könyv- és könyvtárhasználati képességek megalapozása. A gyermekújságok megismerése. Az önálló ismeretszerzés megalapozása.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 9, min. 8 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), T), k), egy) 
helyesejtés, szövegértés, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) Hangok, hangkapcsolatok, szavak, szószerkezetek, mondatok és rövidebb mondókák helyes ejtése 
b) A beszéd fontosabb zenei eszközeinek (hangsúly, hangerő, hanglejtés, szünet, tempó) alkalmazása 
c) A beszédet kísérő nem nyelvi jelek (arcjáték, tekintet, mozdulatok, testtartás, térközszabályozás) használata 
d) Népi játékok 
e) Egyszerű népmese dramatikus feldolgozása
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton történő megfigyeléssel) hang, magánhangzó, mássalhangzó, tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, térkihasználás, szereplő, párbeszéd, jelmez
Tanulói tevékenységek
szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok; a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok; nyelvtörők; szöveges kiejtési gyakorlatok; mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértési gyakorlatok; önismereti gyakorlatok; folyamatos beszéd; társalgási gyakorlatok; mozgásos játékok; utánzójátékok; memóriafejlesztő gyakorlatok; fantáziagyakorlatok; improvizációs gyakorlatok; bábjáték; szerepjátékok; szövegmondás önállóan és közösen; szövegértelmezés; szómagyarázat; nyelvhelyességi gyakorlatok: mintautánzás, nyelvi helyesbítés
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Ének-zene

2. Szóbeli szövegek megértése és alkotása

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 12, min. 10 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), TE), k), é) 
helyesejtés, szövegértés, beszédkészség, nyelvhelyesség
Tartalom
a) A szóbeli bemutatkozás és a bemutatás alapvető illemszabályai, nyelvi és nem nyelvi eszközei 
b) Az udvarias köszönés nyelvi formái, a köszönést kísérő nem nyelvi jelek (gyermekeknek és felnőtteknek címezve) 
c) A társak és az iskolában dolgozó, valamint a lakóhelyen élő felnőttek udvarias megszólítása 
d) Az udvarias szóbeli kérés egyszerű nyelvi formái 
e) A szóbeli köszönetnyilvánítás a társaknak és a felnőtteknek címezve 
f) A szóbeli meghívás a társaknak és a családtagoknak címezve 
g) A szóbeli köszöntés formái a társaknak és a családtagoknak címezve 
h) A beszélgetéshez kapcsolódó egyszerűbb illemszabályok (beszélgetés a mesékről, a mindennapi és az iskolai élet eseményeiről, a médiumokról, a filmekről) 
i) Kommunikációs helyzetek a mindennapi életben és az iskolában 
j) Megfelelő viselkedés, kommunikációs helyzetek a színházban (a színházlátogatás előkészítése) 
k) Élménybeszámoló szóban (a mindennapi és a közösségi élettel, az olvasmányokkal és a filmekkel kapcsolatos élményekről)
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton való megismeréssel) bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás, meghívás, színház
Tanulói tevékenységek
önismereti gyakorlatok, szerepjátékok, szómagyarázat, szó- és kifejezésgyűjtés, szövegolvasás, memoritermondás, történetmesélés, beszélgetés kötött és választott témáról, állandósult nyelvi formák elemzése
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlati ismeretek

3. Beszédkészség, olvasás, írás. A tanulók megfigyelése, az olvasás és az írás előkészítése

Óraszám: max. 38, min. 28 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), T), k), n) 
helyesejtés, szövegértés, szövegalkotás
Tartalom
a) A gyermekek megfigyelése (beszédértés, beszéd, általános és speciális részkészségek, attitűd, kezesség, dominancia, tájékozódás, finommozgások stb.) 
b) Az olvasás-írás iránti érdeklődés, előzetes ismeretek, élmények felmérése; pozitív attitűd kialakítása és megerősítése 
c) Az olvasástanulás előkészítése: általános és speciális képességek, részkészségek fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével 
d) A nyelvi tudatosság tapasztalati megalapozása. A jelfunkció tudatosítása 
e) Az olvasás-írás haladási irányának tudatosítása. A megfelelő kommunikációs magatartás kialakítása az olvasás, írás céljának tudatosításával 
f) Az írástanulás előkészítése. A formaészlelés és formakövetés (finommotorika, szem-kéz koordináció) fejlesztése. A helyes írásszokások (testtartás, ceruzafogás stb., írásfegyelem, önellenőrzés) megalapozása. A betűelemek megtanítása 
Az olvasás- és írástanulással kapcsolatos témakörök: a gyermekek mindennapi életéhez, élmény- és tapasztalatvilágához közel álló témák (pl. család, óvoda, játékok, étkezés, egészséges táplálkozás, öltözködés).
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton való megismeréssel) a hang, szótag, szó, mondat használata, a jelek szerepe, az olvasás és az írás célja, az olvasás-írás iránya, az irányokat és a térbeli relációkat reprezentáló szavak, a betűelemek neve
Tanulói tevékenységek
kötetlen beszélgetés, mesehallgatás, utánmondás, versmondás, irányított beszélgetés (az olvasással, könyvekkel kapcsolatos élményekről, tapasztalatokról); mondókák, dalok, népi gyermekjátékok, mesék előadása, eljátszása, bábozása; könyvek nézegetése, kedvenc könyv bemutatása; képolvasás, képek összehasonlítása, csoportosítása, felsorolásuk emlékezetből; memóriajáték, kirakó; hangutánzó és artikulációs gyakorlatok, szótagok jelzése tapssal, pálcikákkal, szógyűjtés, szószerkezet- és mondatalkotás; egyszerű (pl. közlekedési) jelek, gesztusok értelmezése; tájékozódási gyakorlatok; nagymozgásos gyakorlatok (tükörjáték, láthatatlan karmester stb.); játékos torna; mimetikus, dramatikus játékok; a betűelemek saját testtel való megformálása, kijárása; finommozgás-fejlesztő gyakorlatok (kéztorna, gyöngyfűzés, gyurmázás stb.); különböző formák (pl. betűelemek) megtapasztalása, létrehozása kirakással fonal- vagy huzalhajlítással stb.; tájékozódás a vonalrendszerben házikórajz segítségével; a betűelemek vázolása és írása; folyamatos kézcsúsztatás a betűelemek összekapcsolásával
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Testnevelés és sport, Dráma és tánc, Ének-zene, Ember a természetben, Matematika


4. Olvasás, írás. Az olvasás, írás jelrendszerének megtanulása

Óraszám: max. 122, min. 110 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), T), k), n) 
helyesejtés, szövegértés, írás, helyesírás
Tartalom
a) Az olvasás jelrendszerének elsajátítása a diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével. A hangok és írott jeleik, a kis és nagy nyomtatott betűk megismertetése. Összeolvasás 
b) A nagybetűk és a mondatvégi írásjelek használatának megismertetése 
c) A hangos és néma értő olvasás gyakorlása különböző nyelvi szinteken. A súlyos olvasástechnikai hibák megelőzése, korrekciója. 
d) Az írott kisbetűk alakításának és kapcsolásának elsajátítása 
e) Az írott kisbetűk írásának és alakításának gyakorlása, az írásszokások formálása 
Az olvasás, írás témái: a mindennapi élet helyzetei, történései (pl. játék, vásárlás, ünnepek), növények, állatok, évszakok; valamint mesék, versek, mondókák, találós kérdések, közmondások stb.
A tartalom kulcselemei
az időtartam és jelölése, a nagybetűk és a leggyakoribb írásjelek, néhány nyelvtani és irodalmi fogalom tapasztalati úton való megismertetése: rövid, hosszú hang, magánhangzó, mássalhangzó, betű, írásjegy, egy-, két-, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg, mese, vers, kiszámoló, mondóka, találós kérdés, közmondás, szólás
Tanulói tevékenységek
hangleválasztás, szótagolás, hangokra bontás, a hang helyének megállapítása; mondatok bontása szavakra; a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése mozgással, majd jelekkel; a betűk formájának megtapasztalása, létrehozása saját testből, pálcikákból stb.; játékos hang- és betűfelismerési gyakorlatok; a hangok és betűk differenciálása; hangösszevonás; az összeolvasás játékos gyakorlása; automatizálása szótípusok olvasásának gyakorlásával; szavak, szószerkezetek, különböző fajtájú mondatok, rövid szövegek hangos szótagoló olvasása; tipikus és egyéni olvasási hibák korrigálása tréningszerű gyakorlással; mesék, versek meghallgatása, mesélés, versmondás; szövegértési gyakorlatok: pl. szó és kép egyeztetése, rajzolás, színezés; mimetikus és dramatikus játék; verstanulás utánmondással, versmondás, mimetizálás; tájékozódási és iránygyakorlatok, játékos torna; a betűk vázolása, írása, összekapcsolása; szavak hang- és betűsorának megfigyeltetése, reprodukálása; különböző írásformák (másolás, tollbamondás, emlékezetből írás) gyakorlása: szavak, szószerkezetek, rövid mondatok (saját könyv) írása; az írás összekapcsolása az olvasás és a helyes kiejtés gyakorlásával; önellenőrzés, a hibák javítása tanítói segítséggel
Kapcsolódások
Matematika, Ének-zene, Dráma és tánc, Ember a természetben, Vizuális kultúra, Informatika

5. Olvasás, írás. Szövegolvasás, az írott nagybetűk tanulása

Óraszám: max. 84, min. 80 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák
I), T), K), szk), lk), kr) 
beszédértés, néma olvasás, hangos olvasás, helyesírás
Tartalom
a) Az olvasástechnika fejlesztése szavak, mondatok, szövegek hangos olvasásának gyakorlásával. A súlyos olvasástechnikai hibák (betűtévesztés, betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere, mást olvasás) megelőzése és korrekciója 
b) Az értő olvasás alapozása a néma olvasás gyakorlásával, szövegértési feladatok megoldása. Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése. Próza és vers különbsége 
c) Az írott nagybetűk alakításának és kapcsolásának és használatának tanítása 
d) Az írástechnika fejlesztése különböző írásformák (másolás, tollbamondás, emlékezetből, illetve önálló írás) differenciált alkalmazásával 
e) Az olvashatóságot zavaró írástechnikai hibák (alakítás, kapcsolás, betűtévesztés, -kihagyás, -betoldás, -csere) megelőzése és korrekciója; a helyes írásszokások megerősítése 
f) A szövegek témái: 
g) népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, versek, mondókák, sorolók, népköltések, közmondások, találós kérdések, szólások, rövid, egyszerű szerkezetű és tartalmú ismeretközlő szövegek a családról, az iskoláról, a társas kapcsolatokról, a mindennapi élet viszonyairól és történéseiről, a természeti környezetről, a különböző emberi tulajdonságokról, kapcsolatokról, magatartásmódokról, erkölcsi értékekről
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton való megismeréssel) mese, szereplő, tulajdonság, esemény, közmondás, találós kérdés, próza, szomorú, vidám hangulat, vers, versszak, verssor, ritmus; a mindennapi élettel, élethelyzetekkel, a kulturált viselkedéssel, az egészséges táplálkozással, az életmóddal, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos elemi ismeretek
Tanulói tevékenységek
szavak, szókapcsolatok, mondatok, szövegek hangos olvasása; válogató olvasás, dramatizáló olvasás stb.; az olvasási hibák differenciált, tréningszerű korrekciója; a tanítói felolvasás figyelmes hallgatása; szövegértési gyakorlatok, pl. színezés, rajz, kérdések megválaszolása, a szereplők, a helyszín, az események megnevezése, a szereplők tulajdonságainak felismerése; a történet megváltoztatása, új befejezés kitalálása; a mesékben ábrázolt szereplők, helyszínek és események elképzelése, megjelenítése bábozással, mimetizálással, dramatikus játékkal, mozgással, vizuális ábrázolással; az olvasottakhoz kapcsolódó személyes élmények, tapasztalatok felidézése és megosztása; tartalommondás kérdések segítségével; kérdések megfogalmazása, illetve véleményalkotás az olvasottakkal kapcsolatban; a versek hangulatának felismerése, ritmizálás tanítói segítséggel; egyéni olvasmányélmények megosztása; ismerettartalmú szövegek feldolgozása, lényeges információk, adatok kiemelése; szavak, szókapcsolatok, mondatok írása másolással, diktálás után, emlékezetből vagy önállóan; különböző írásformák használata (pl. válogató, átalakító, tagoló, rendező, kiegészítő másolás, látó-halló tollbamondás).
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Vizuális kultúra, Ember a természetben, Ének-zene


6. Anyanyelvünk alapjai

Óraszám: max. 12, min. 8 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), szk), lk), p) 
helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés
Tartalom
a) A szöveg, a mondat, a szó, a szótag és a hangok/betűk fogalmának tapasztalati úton való megismerése 
b) A mondatok hanglejtésének, hangsúlyozásának megfigyelése 
c) A mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek megfigyelése 
d) A szavak jelentésének értelmezése szövegben 
e) A magánhangzók és kiejtésük megfigyelése 
f) A mássalhangzók és kiejtésük megfigyelése 
g) A j és az ly írásának gyakorlása 
h) Az elválasztás alapeseteinek tapasztalati úton történő megismerése
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton való megismeréssel) rövid hang, hosszú hang, magánhangzó, mássalhangzó, betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg, elválasztás, pont, kérdőjel, felkiáltójel
Tanulói tevékenységek
szövegelemzés, szómagyarázat, kérdés-felelet, szövegmondás, kiejtési gyakorlatok, másolás, szógyűjtés, nyelvi elemek felismerése, megnevezése, lényegkiemelés, kommunikációs helyzetgyakorlatok, szóbeli szövegalkotás
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Ének-zene, Ember és társadalom

7. A tanulási képesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 8, min. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), lk), i), d) 
szövegértés, beszédkészség, írás, könyvtárhasználat, önismeret
Tartalom
a) A tankönyvhasználat tanulása: a tartalomjegyzék használata 
b) A füzetvezetés alapjainak megismerése 
c) A tanulók olvasási, televíziózási és rádiózási szokásainak megismerése 
d) Ismerkedés néhány gyermekfolyóirattal, egy-két televíziós és rádiós ismeretterjesztő gyermekműsorral 
e) Látogatás a könyvtárban: a könyvtárhasználat alapjai 
f) Az olvasmány- és filmélmények megosztása
A tartalom kulcselemei
könyv, tankönyv, tartalomjegyzék, gyermekműsor, gyermekkönyv, gyermekújság, könyvtár, internet
Tanulói tevékenységek
könyvtárlátogatás, ismerekedés a gyermekeknek készült könyvek fajtáival, feladatvégzés a könyvekkel kapcsolatban, pl. válogatás, csoportosítás, tájékozódás; újságok, folyóiratok lapozgatása, olvasgatása; szóbeli élménybeszámoló olvasmány- és filmélményekről
Kapcsolódások
Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Informatika
Az összefoglaló és ellenőrző órák javasolt száma az 1. évfolyamon
Év végi összefoglalás: max. 8 óra, min. 7 óra
Év végi felmérés: max. 3 óra, min. 2 óra
A továbbhaladás feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát. Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni. Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás. Tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján.
Olvasás, irodalom
A tanuló legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni. Olvasás közben képezze helyesen a hangokat. Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit. Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni. Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással.
Írás
A tanuló legyen képes tájékozódni a vonalrendszerben tanítói segítséggel. Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni. Javítsa hibáit tanítói segítséggel.
Írott szövegek megértése és alkotása
A tanuló legyen képes az egyéni sajátosságainak megfelelően igazolni a hangosan vagy némán olvasott szövegek tartalmának megértését különböző módon (cselekvéssel, rajzzal, szóban, írásban); legyen képes tanítói segítséggel a szöveghez kapcsolódó, ismert típusú feladatok megoldására.
Anyanyelvünk és helyesírásunk alapjai
Értse a szöveg, a mondat, a szó, a hang kifejezéseket, használja őket a gyakorlatban. Tudja a szöveget mondatokra, mondatot szavakra, a szavakat szótagokra és hangokra bontani. Másolja le helyesen a kijelölt szavakat, szószerkezeteket és mondatokat. Legyen képes a tanító által kijelölt szóanyag hallás utáni helyes lejegyzésére. Javítsa helyesírási hibáit tanítói segítséggel.
Tanulási képesség
A tanuló ismerje a füzetvezetés normáit, és törekedjen alkalmazásukra. Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba.
2. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A helyes légzés, a helyes ejtés, a beszédet kísérő nem nyelvi jeleknek megfigyelése és alkalmazásuk. A mondatfonetikai eszközök szerepének tudatosítása, alkalmazásuk fejlesztése. Mese feldolgozása a drámajáték eszközeivel. A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése a drámajátékkal. A memória, a mozgáskultúra, az utánzókészség fejlesztése.
A mindennapi és közösségi kommunikációs helyzetek viselkedési szabályainak megfigyelése és törekvés alkalmazásukra. A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése. A mindennapi kommunikáció megismert nyelvi fordulatainak alkalmazása a szerepjátékokban, valamint a mindennapi élethelyzetekben.
Olvasás, szövegértés
Az olvasás motivációs bázisának gazdagítása, az olvasási kedv megőrzése, az érdeklődés formálása az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az olvasás technikájának megszilárdítása, a szöveghű (pontos és helyes), értelmes, folyamatos hangos olvasás megalapozása és fejlesztése. Az olvasás pontosságának, helyességének és tempójának fejlesztése speciális gyakorlatokkal. A hibák csökkentése, korrekciója differenciáltan. A néma értő olvasás fokozatos elsajátítása. A szó szerinti megértés fejlesztése. Az értelmező, bíráló, alkotó olvasás megalapozása. A szövegből való tanulás alapozása. A könyvek különböző fajtáinak megismertetése, használatuk az olvasás céljának megfelelően. A természeti és társadalmi környezettel kapcsolatos elemi ismeretek nyújtása.
Irodalomismeret, műismeret
A műélvezet megtapasztalása, átélése a beleélő mesehallgatás, a képzelet, a dramatikus megjelenítés és a verszene révén. Az ízlés és az esztétikai fogékonyság formálása. Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése. Ismerkedés más népek irodalmának alkotásaival. Mese és valóság különbségének tudatosítása. Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása (mesefajták, verses mese, népköltészet, műköltészet, mesekezdő és -befejező formulák, vidám, szomorú hangulat, a verszene eszközei: rím, ritmus, ismétlődés). Az empátia, a beleélő képesség, a fantázia, az önismeret, az önkifejezés, a kreativitás fejlesztése. Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása. A természettel és a társakkal, felnőttekkel szembeni humánus magatartásra nevelés. Különböző dramatikus formák kipróbálása.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás
A szóelemek megismerése. A nyelvi elemzési készség fejlesztése, a nyelvi tudatosság erősítése. A nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása. A helyesírási szótár használatának megalapozása. A kiejtés szerinti helyesírás fontosabb szabályainak megismerése. A szótagolás és az elválasztás szabályainak a megismerése, tudatos alkalmazásuk megalapozása.
A hangos olvasás fejlesztése. A kiejtéstől eltérő betűkapcsolatok helyes olvasása és helyesírásuk tudatosítása. A szóelemzés alkalmazása a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak lejegyzésében. A helyesírási készség fejlesztése. A j hang kétféle jelölésének megismerése, a hangűrtöltő j szerepének a feltárása.
A nyelvi tudatosság erősítése, a szövegalkotó készség fejlesztése. A rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak megismerése, használatuk tudatosítása. A magyar nyelvi ismeretek bővítése, az egyszerű és az összetett szavak megkülönböztetése.
A mondatfajták megismerése, megkülönböztetésük a mondat jelentése alapján. A mondat- és szövegalkotási készség fejlesztése. A mondatvégi írásjelek használatának tudatosítása.
Írás
Az íráskészség tervszerű fejlesztése. Az írás eszközszintű használatának megalapozása az írástechnika megszilárdításával, az alkotó, alkalmazó feladatok arányának növelésével. A hibák csökkentése, korrekciója, a tempó fejlesztése az egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodva. Olvasható, tiszta, jó tempójú, tetszetős írás kialakítása. A készségfejlesztés összekapcsolása más anyanyelvi nevelési feladatok megvalósításával (beszédművelés, helyesírás, beszéd, olvasás fejlesztése stb.). Az írásszokások megerősítése, szükség esetén korrekciója.
A tanulási képesség fejlesztése
A könyvtárban való tájékozódás, könyvkölcsönzés megtanulása. Az információkereső technikák megalapozása.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 6, min. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), T), k), egy) 
helyesejtés, beszédhallás, szövegmondás, szövegalkotás, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) Hangok, hangkapcsolatok, szavak, szószerkezetek, mondatok és mondókák helyes ejtése 
b) A beszéd fontosabb zenei eszközeinek (hangsúly, hangerő, hanglejtés, szünet, tempó) alkalmazása 
c) A beszédet kísérő nem nyelvi jelek (arcjáték, tekintet, mozdulatok, testtartás, térközszabályozás) használata 
d) A társalgás illemtana 
e) Történetmesélés élmény, olvasmány, film, képzelet alapján 
f) A telefonálás illemtana 
g) Egy mese dramatizálásának előkészítése
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton történő megfigyeléssel) tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, térkihasználás, szereplő, párbeszéd, jelmez, a társalgás illemszabályai, a telefonálás illemszabályai
Tanulói tevékenységek
szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok; a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok; nyelvtörők; szöveges kiejtési gyakorlatok; mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértési gyakorlatok; önismereti gyakorlatok; folyamatos beszéd; társalgási gyakorlatok; mozgásos játékok; utánzójátékok; memóriafejlesztő gyakorlatok; fantáziagyakorlatok; improvizációs gyakorlatok; bábjáték; szerepjátékok; szövegmondás önállóan és közösen; szövegértelmezés; szómagyarázat; nyelvhelyességi gyakorlatok: mintautánzás, nyelvi helyesbítés
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Informatika



2. Olvasás, irodalom, írott szövegek megértése

Óraszám: max. 150, min. 135 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), K), I), T), lk), é), i) 
néma olvasás, hangos olvasás, szövegértés, véleménynyilvánítás
Tartalom
a) Az olvasástechnika megszilárdítása, a hangos olvasás gyakorlása, a felolvasás képességének megalapozása 
b) Az értő olvasás gyakorlása, fejlesztése, a szövegértés magasabb szintjeinek megalapozása 
c) Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai, erkölcsi értékek közvetítése 
Az olvasmányok: a magyar népköltészetből és más népek irodalmából vett népköltészeti alkotások (népmesék: állatmesék, láncmesék, tündérmesék, tréfás mesék stb.; mondák, közmondások, szólások, találós kérdések, köszöntők, népköltések) és műköltészeti alkotások (mesék, elbeszélések, meseregényrészletek, verses mesék, versek, klasszikus és kortárs magyar és külföldi írók, költők tollából); rövid terjedelmű, egyszerű szerkezetű ismeretterjesztő szövegek: elbeszélések és leírások. 
A szövegek témái: a mesék világa és a reális világ; a természet, természeti jelenségek, ember és természet, állatok, növények; emberi kapcsolatok, viszonyok, élethelyzetek, konfliktusok.
A tartalom kulcselemei
alapvető irodalmi ismeretek tapasztalati úton való megismerése: népköltészet, műköltészet; mesefajták, humor a mesében, mesebeli szereplők, tárgyak, varázseszközök; mesekezdés, mesebefejezés; főszerelők, mellékszereplők; mese és valóság különbsége; költői kép, ismétlődés, kulcsszó, kulcskifejezés, vázlat; a mindennapi élettel, élethelyzetekkel, a kulturált viselkedéssel, egészséges táplálkozással, életmóddal, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos elemi ismeretek
Tanulói tevékenységek
hangos olvasás (hosszabb, nehezebb szavak, szópiramisok olvasása; a szóvégek pontos olvasása, az írásképtől eltérő hangkapcsolatok olvasása); több szóból álló szószerkezetek olvasása; hosszabb mondatok szólamokban való olvasása előzetes jelölés és gyakorlás után; a beszélő szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel kijelentő és kérdő mondatok olvasásakor; szövegrészletek, szövegek felolvasása felkészülés után; ismeretek, tapasztalatok, élmények összegyűjtése; a tanítói bemutató olvasás figyelmes hallgatása; a szöveg által keltett érzelmek kifejezése (rajzzal, mozgással, metakommunikációval, szóban stb.); ismeretlen, illetve ritkán használt szavak, kifejezések, szólások, közmondások értelmezése; szövegértési gyakorlatok: feladatmegoldás, visszakeresés, újraolvasás, tájékozódás a szövegben; a mű témájának, eseményeinek, szereplőinek megállapítása; jóslás; a művészi nyelvhasználat megfigyelése; a történet megváltoztatása; az olvasmányhoz kapcsolódó személyes élmények felidézése és megosztása; véleményalkotás a szereplők viselkedésével, magatartásával kapcsolatban, következtetés tulajdonságaikra (jó és rossz tulajdonságok, cselekedetek megkülönböztetése); kérdések megfogalmazása, alternatív megoldások keresése és eljátszása a művekben ábrázolt helyzetekkel, problémákkal kapcsolatban; az olvasottak összefoglalása, reprodukálása: felolvasás, bábozás, dramatizálás, rögtönzés, vizuális megjelenítés, tartalommondás, stb.; a versek hangulatának, képeinek felismerése, a költői képek, kifejezések értelmezése az egyéni asszociációk segítségével; a versek ritmusának érzékeltetése kopogással, mozgással, gesztusokkal; verstanulás, versmondás, mimetizálás; reflektálás az olvasás, megértés, gondolkodás folyamatára; egyéni olvasmányélmények megosztása
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Ember a természetben, Művészetek, Életvitel és gyakorlati ismeretek


3. Írás, íráshasználat, írott szövegek alkotása

Óraszám: max. 15, min. 12 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), K), I), TE), T), szk), i) 
szövegértés, írás, helyesírás, önismeret
Tartalom
a) Az írott kis- és nagybetűk alakítása és kapcsolása betűcsoportonként 
b) Az íráskészség fejlesztése, az eszközszintű íráshasználat fokozatos megalapozása. Az írásanyag elhelyezése, az írásszokások fejlesztése 
Az írásfeladatok tartalma: a beszédművelés, beszédfejlesztés, olvasás, irodalmi, anyanyelvi nevelés és a helyesírási ismeretszerzés témái.
A tartalom kulcselemei
kisbetű, nagybetű; a szöveg képe, margó
Tanulói tevékenységek
a kis- és nagybetűk alakításának és kapcsolásának gyakorlása csoportonként; szavak, szószerkezetek, mondatok, szövegek másolása; írás diktálás után és emlékezetből, szógyűjtés, szavak csoportosítása; szavak, szószerkezetek, mondatok kiegészítése; szó-, szószerkezet- és mondatalkotás; válasz kérdésre; mondatok átalakítása, bővítése, kapcsolása; összefüggő mondatok alkotása képről, képsorról, olvasmányról; mese, vers, saját könyv írása; önellenőrzés, javítás írástechnikai, helyesírási és tartalmi szempontból
Kapcsolódások
Művészetek, Testnevelés és sport, Informatika



4. Ismeretek az anyanyelvről

Óraszám: max. 35, min. 30 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), E), T), k), szk), p), kr) 
helyesejtés, helyesírás, szövegértés, szövegalkotás, szókincsbővítés
Tartalom
a) A magyar ábécé 
b) A betűrend 
c) A magánhangzók 
d) A mássalhangzók 
e) A szóelemek: a szótő és a toldalékok 
f) Az egyszerű és az összetett szavak 
g) A szavak jelentése a mondatokban 
h) A rokon értelmű szavak 
i) Az ellentétes jelentésű szavak 
j) A mondatok jelentése 
k) A mondatfajták (kijelentő mondat, kérdő mondat, felkiáltó mondat, felszólító mondat, óhajtó mondat)
A tartalom kulcselemei
hang, betű; egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betű, magánhangzó, mássalhangzó; ábécé; rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, rövid mássalhangzó, hosszú mássalhangzó, szóelem, szótő, toldalék, előhangzó, egyszerű szó, összetett szó, előtag, utótag, (tapasztalati úton való megismeréssel) a szavak jelentése, rokon értelmű szó, ellentétes jelentésű szó, kijelentő mondat, kérdő mondat, felkiáltó mondat, felszólító mondat, óhajtó mondat; közmondás, szólás
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, ábécéhasználat; szótagolás; írott szöveg megértése; másolás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; mondat- és szövegalkotás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; ismerkedés a helyesírási szótárral
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Ember és társadalom, Vizuális kultúra 


5. Helyesírás

Óraszám: max. 33, min. 30 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
T), I), k), szk), p) 
helyesejtés, szövegértés, nyelvhelyesség, kézikönyvhasználat
Tartalom
a) A betűrendbe sorolás szabályai 
b) A magánhangzók helyesírása a szavakban (o-ó, ö-ő, i-í, u-ú, ü-ű) 
c) A mássalhangzók helyesírása a szavakban (rövid és hosszú mássalhangzók) 
d) A szótagolás 
e) Az egyszerű szavak elválasztása 
f) A toldalékos szavak helyesírása (-ban, -ben, -ba, -be, -ból, -ből, -tól, 
- től, -ról, -ről, -höz, -hez, -höz, -szor, -szer, -ször, -ig) 
g) A kiejtéstől eltérő helyesírású betűkapcsolatok helyes olvasása és helyesírásuk tudatosítása 
(-tj, -tyj, -dj, -gyj, -lj, -llj, -nj, -nyj, -tsz, -dsz, - gysz, -ts, -gys, -ds, -dt). 
A szóelemzés alkalmazása a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak lejegyzésében. 
h) A mássalhangzó-rövidülés a kiejtésben 
i) A j és az ly a szótőben 
j) A j a toldalékokban 
k) A hangűrtöltő j 
l) A mondatvégi írásjelek használata
A tartalom kulcselemei
ábécé, a betűrendbe sorolás szabályai, helyesírási szótár, szabályzat, rövid magánhangzó, hosszú mássalhangzó, elválasztás, szótag; másképpen ejtjük, másképpen írjuk
Tanulói tevékenységek
kiejtési gyakorlatok, szótagolás, másolás, szóalakelemzés, szógyűjtés, helyesírási elemzés, mondatalkotás, szóalakok csoportosítása, szótárhasználat, szóalak-kiegészítés, emlékezetből írás, írás tollbamondással
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Ember és társadalom, Informatika


6. A tanulási képesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 3, min. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), lk), p), i), kr) 
könyvtárhasználat, szövegértés, olvasás
Tartalom
a) Könyv- és könyvtárhasználat 
b) Osztálykönyvtár létrehozása 
c) Újságok, folyóiratok olvasása
A tartalom kulcselemei
kölcsönzés, újság, folyóirat
Tanulói tevékenységek
könyvtárlátogatás, tájékozódás a könyvtárban és a könyvekben, könyvek kölcsönzése; feladatvégzés a könyvekkel kapcsolatban, pl. válogatás, csoportosítás, tájékozódás; osztálykönyvtár létrehozása, használata; szóbeli élménybeszámoló az olvasmány- és filmélményekről, újságolvasás, szövegértelmezés
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Ember a természetben, Vizuális kultúra, Informatika
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 2. évfolyamon
Év eleji felmérés max. 3 óra, min. 2 óra
Év eleji ismétlés max. 5 óra, min. 5 óra
Témazáró összefoglalás max. 10 óra, min. 8 óra
Témazáró dolgozat max. 8 óra, min. 8 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása max. 8 óra, min. 8 óra
Év végi összefoglalás max. 16 óra, min. 12 óra
Év végi felmérés max. 4 óra, min. 3 óra
A továbbhaladás feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló törekedjen a helyes légzéstechnika alkalmazására. Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, rövidebb szövegeket megfelelő tempóban, megfelelő hangerővel és hangsúlyozással felolvasni és utánmondással hangoztatni. Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket pl. telefonálás közben. Alkalmazza megfelelően és tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tudjon 3-4 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény, film és olvasmány alapján. Vegyen részt aktívan a drámajátékban és a szerepjátékokban.
Olvasás, irodalom
Olvasson fel a tanuló 4-5 mondatos ismert szöveget előzetes felkészülés, gyakorlás után lassú folyamatossággal (többnyire szólamokban). Ejtse tisztán a hangokat, érzékeltesse helyesen a hangok időtartamát. Olvasás közben kevés hibát kövessen el. Javítsa hibáit a tanító segítségével, pl. minta alapján. Bizonyítsa, az egyéni sajátosságokhoz igazodva, a feldolgozott olvasmányok megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy egyéb módon (pl. rajzzal, cselekvéssel). Nevezze meg a szereplőket, a fontosabb eseményeket, sorrendjüket, a helyszíneket a tanító vagy a társak segítségével. Tanuljon meg néhány verset utánmondással.
Írás
A tanuló füzete legyen tiszta, rendezett; írása legyen olvasható. Írjon legalább 12 betűt percenként. Másoljon írott és nyomtatott szövegről 2-3 percig folyamatosan. Írjon szavakat, legfeljebb néhány rövid mondatot látó-halló tollbamondással, illetve emlékezetből, kép alapján. Írás közben kevés hibát kövessen el. Tanítói segítséggel tudja a hibáit javítani.
Írott szövegek megértése és alkotása
A tanuló bizonyítsa - az egyéni sajátosságokhoz igazodva - a feldolgozott irodalmi és rövid ismeretterjesztő szövegek megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy egyéb módon (pl. rajzzal, cselekvéssel). Tudjon képeslapot írni tanítói segítséggel. Alkosson két-három mondatos szöveget élmény, kép vagy olvasmány alapján.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás
Különböztesse meg a magánhangzókat és a mássalhangzókat. Ismerje a magyar ábécét, és - kevés hibával - alkalmazza a betűrendet. Különböztesse meg az egyjegyű, a kétjegyű mássalhangzókat, ismerje a dzs hangot és betűt. Tudja a szavakat - kevés hibával - szóelemekre bontani. Alkalmazza helyesen a szóbeli közléseiben és az írásbeli mondatalkotáskor a ban, -ben, -ba, -be toldalékokat. Legyen képes az egyszerű és az összetett szavak megkülönböztetésére. Ismerje föl a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat, alkalmazza őket a mondat- és szövegalkotásban. Ismerje a kijelentő, a kérdő, a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatot. Alkalmazza őket a kommunikációs helyzetgyakorlatokban.
Tanulási képesség
A tanuló legyen képes a könyvtárban önállóan könyvet kölcsönözni, egyszerűbb feladatokat elvégezni a könyvekkel kapcsolatban. Ismerjen néhány gyermekújságot.
3. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A kulturált, mások számára is érthető élőszóbeli megnyilatkozás fejlesztése, az önismeret erősítése. Törekvés a mondat- és szövegfonetikai eszközök tudatos alkalmazására. A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése a drámajátékkal. Mese feldolgozása a drámajáték eszközeivel. A memória, a mozgáskultúra, az utánzókészség továbbfejlesztése. Változatos dramatikus formák kipróbálása.
A mindennapi kommunikációs helyzetekkel kapcsolatos megfigyelések bővítése. Az ezekhez kapcsolódó egyszerűbb nyelvi fordulatok elsajátítása. Az együttműködő társas magatartás formálása.
Az írásbeli szövegalkotás megalapozása a szóbeli fogalmazási készség fejlesztésével.
Olvasás, szövegértés
Az olvasás, a könyvek iránti érdeklődés fenntartása; rendszeres olvasóvá nevelés az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az olvasástechnika differenciált fejlesztése, az egyéni hibák kiküszöbölése, korrekciója; a szöveghű, folyamatos, értelmes hangos olvasás kialakítása. A kifejező olvasás megalapozása. A néma olvasás technikájának és a szó szerinti megértésnek a fejlesztése. Az interpretáló olvasás fejlesztése, a kritikai és kreatív olvasás, a tanulási képesség további alapozása. Ismeretek közvetítése a természeti és a társadalmi környezettel, emberi élethelyzetekkel, viszonyokkal, magatartással, személyiségértékekkel kapcsolatban.
Irodalomismeret, műismeret
A műélvezet iránti igény és fogékonyság, az aktív befogadás fejlesztése. Különböző esztétikai minőségek megtapasztalása irodalmi, valamint más művészeti alkotásokban (szép, csúnya, humoros stb.) Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismertetése. Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása (mesefajták, elbeszélés, népdal, jelenet, próba, meseregény, hasonlat, ismétlés). Elemi műismeret és az irodalmi művekkel szembeni értékelő magatartás megalapozása. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék, valamint az empátia, a fantázia, az önismeret, az önkifejezés és az alkotóképesség fejlesztése.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás
A nyelvi tudatosság fokozása. A szófajok rendszerére vonatkozó alapvető ismeretek feltárása. A főnév jelentésének, fajtáinak, toldalékolásának, helyesírásának, szövegbeli szerepének és használatának a megismerése. Az ige jelentésének, ragozásának, a főbb igeidőknek, helyesírásának, szövegbeli szerepének és használatának megismerése. Az igekötős igék jelentésének és helyesírásuknak a megfigyelése. A melléknév jelentésének, toldalékolhatóságának, helyesírásának, szövegbeli szerepének a feltárása, az ismeretek alkalmazása. A számnév jelentésének, toldalékolhatóságának, szövegbeli szerepének a feltárása, a számnevek betűvel való lejegyzése, a keltezés helyesírási szabályainak a megismerése és alkalmazása.
Írás
Az íráskészség továbbfejlesztése, az írástechnika automatizálása. Az írás eszközi használatát lehetővé tevő írástempó elérése. A figyelem megosztásának fejlesztése. Olvasható, rendezett, tiszta, tetszetős és gazdaságos egyéni írás kialakítása. Az írástechnikai hibák csökkentése, korrekciója, figyelemmel az egyéni sajátosságokra. A helyes írásszokások megerősítése. Az íráshoz kapcsolható egyéb nyelvhasználati képességek fejlesztése.
Írott szöveg megértése, alkotása
A szövegértő olvasás továbbfejlesztése. A különböző típusú szövegek elemzési szempontjainak és műveleteinek megtapasztalása; a szövegértési, -értelmezési műveletek önálló alkalmazásának a megalapozása.
Általános fogalmazási ismeretek elsajátítása és alkalmazásuk a fogalmazás előkészítésekor. Ösztönzés a kreatív, önkifejező írásra. Az elbeszélés műfaji jellemzőinek a megismerése és alkalmazásuk a szövegalkotási gyakorlatokban. A párbeszéd jellemzőinek és lejegyzési szabályainak a megismerése.
A tanulási képesség fejlesztése
A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek bővítése. Önálló tájékozódás a könyvtárban. Az anyaggyűjtés módjainak a megismerése és tudatos kiválasztása. Az információszerzés alapvető technikáinak a megismerése.
Az ítélőképesség fejlesztése
A véleménynyilvánítás egyszerűbb formáinak az alkalmazása. Az udvarias vitatkozás viselkedési szabályainak a megismerése.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 5, min. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
Te), T), k), egy), p) 
helyesejtés, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) Mondatok, mondókák, rövidebb versek helyes ejtése 
b) A beszéd fontosabb zenei eszközeinek (hangsúly, hangerő, hanglejtés, szünet, tempó) alkalmazása 
c) A beszédet kísérő nem nyelvi jelek (arcjáték, tekintet, mozdulatok, testtartás, térközszabályozás) használata 
d) Egy mese dramatizálásának előkészítése 
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton történő megismeréssel) kiejtési jelek
Tanulói tevékenységek
szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok; a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok; nyelvtörők; szöveges kiejtési gyakorlatok; mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértési gyakorlatok; önismereti gyakorlatok; folyamatos beszéd; társalgási gyakorlatok; mozgásos játékok; utánzójátékok; memóriafejlesztő gyakorlatok; fantáziagyakorlatok; improvizációs gyakorlatok; bábjáték; szerepjátékok; szövegmondás önállóan és közösen; szövegértelmezés; szómagyarázat; nyelvhelyességi gyakorlatok: mintaelemzés, mintautánzás, nyelvi helyesbítés
Kapcsolódások
Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Testnevelés és sport, Informatika


2. Olvasás, irodalom

Óraszám: max. 125, min. 115 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), E), T), k), lk), é), p), kr), i) 
szövegértés, hangos olvasás, véleménynyilvánítás
Tartalom
a) A magyar népköltészet és műköltészet prózai és verses alkotásai; klasszikus és kortárs írók művei; szemelvények más népek irodalmából; népmesék, népmondák, legendák, népdalok, közmondások, szólások, műmesék, elbeszélések, versek, regényrészletek olvasása 
A szövegek témái: a mesék világa és a valóságos világ: a természet, ember és természet viszonya, emberi élethelyzetek, kiemelkedő személyiségek és események a magyar történelemből, sorsok, kapcsolatok, személyiségértékek. 
b) Rövid terjedelmű, egyszerű ismeretterjesztő szövegek, valamint a mindennapi írásbeliség szövegtípusai: publicisztikai és közvetlen gyakorlati célú szövegek (hír, hirdetés, riport; használati utasítás, játékleírás stb.) 
A szövegek témái: természeti jelenségek, növények, állatok, emberek élete régen és ma, mesterségek, foglalkozások, kiemelkedő hazai tájak, városok, emberi viszonyok, törekvések. 
c) Az olvasási készség fejlesztése, a felolvasás gyakorlása 
d) Az szövegértő, interpretáló olvasás fejlesztése. A kritikai és kreatív olvasás megalapozása
A tartalom kulcselemei
szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, mesefajták, mellékszereplők, jelenet, próba, meseszámok, mesei fordulatok, legenda, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény, hasonlat, ismétlés, a történet elbeszélője, a vers beszélője; a mindennapi élettel, emberi élethelyzetekkel, hazánk történetével és tájaival, a természet- és környezetvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatos elemi ismeretek
Tanulói tevékenységek
hangos olvasás; mondat- és szövegolvasás helyes hangsúlyozással, hanglejtéssel, szünettartással előzetes jelölés után és nélkül; a szöveg hangulatát, a szereplők érzelmeit kifejező olvasás; szövegrészletek, rövid szövegek felolvasása felkészülés után; az előzetes ismeretek, élmények összegyűjtése; jóslás; kérdések megfogalmazása; a tanítói bemutató olvasás belefeledkező hallgatása, követése; néma olvasás; a spontán reflexiók, érzelmi reakciók kifejezése, megosztása; ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése, jelentésük kitalálása a szövegösszefüggésből; a szövegértés műveleteinek alkalmazása; a történet elbeszélőjének azonosítása; a szereplők megnevezése, csoportosítása, cselekedeteik, tulajdonságaik, érzelmeik megfigyelése; a szereplők jellemzése; az események idejének, időrendjének megfigyelése, ok-okozati összefüggések feltárása, a műfaji jellemzők felismerése; tájékozódás a szövegben, lényegkiemelés aláhúzással, kulcsszavak, kulcskifejezések keresésével, tömörítéssel, a mű tagolása, vázlatkészítés kiegészítéssel és/vagy önállóan; a művészi nyelv eszközeinek felismerése, értelmezése; az olvasottak reprodukálása; mesék ismétlődő motívumainak, néhány alapvető irodalmi téma (család, szülői szeretet, barátság, segítőkészség, hazaszeretet stb.) felfedeztetése; kapcsolatteremtés az egyéni élményekkel, valamint a különböző olvasmányok között: összehasonlításuk, véleményalkotás; szólások, közmondások gyűjtése, értelmezése az olvasottakkal kapcsolatban; versek hangulatának, érzelmi tartalmának felismerése, a vers beszélőjének azonosítása; a vers szerkezetének vizsgálata, a verszene érzékeltetése; versolvasás, versmondás, versírás; reflektálás az olvasás, megértés folyamatára; könyv- és könyvtárhasználat; az egyéni olvasmányélmények megosztása; együttműködés a csoporttársakkal
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Művészetek, Ember és társadalom, Ember a természetben

3. Írás, íráshasználat

Óraszám: max. 12, min. 8 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), TE), k), szk), é), p), i) 
szövegértés, szövegalkotás, önismeret
Tartalom
a) Az írás automatizálása, az íráskészség, írástempó fejlesztése 
b) Az írás eszközként való alkalmazása különböző feladatok megoldása során. Gazdaságos írásszokások kialakítása 
c) Az önálló írásmunkák elrendezése. Az egyéni írás kialakulásának elősegítése, támogatása 
Az írásfeladatok tartalma: az olvasás, a beszédművelés, a szóbeli és írásbeli kommunikáció, az anyanyelv tanulásának témái
A tartalom kulcselemei
a szöveg képe
Tanulói tevékenységek
szó-, mondat- és szövegírás másolással, tollbamondással és emlékezetből; tempófejlesztő gyakorlatok: másolás időre, azonos szöveg tollbamondása egyre rövidebb idő alatt; szósorok, szócsaládok, bővülő mondatok írása; az írás önálló alkalmazása feladatmegoldás során (szógyűjtés, szavak csoportosítása, rendezése, szószerkezetek, mondatok, szöveg kiegészítése, mondatok átalakítása, bővítése, kapcsolása); mondat-, illetve szövegalkotás az olvasmányok, beszélgetések témájával kapcsolatban; mese, vers, saját könyv írása; önellenőrzés; a hibák javítása
Kapcsolódások
Testnevelés és sport, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Vizuális kultúra


4. Szóbeli szövegek megértése és alkotása

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 12, min. 8 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), K), I), k), n), lk), p), i) 
helyesejtés, szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) Szabad, önkifejező fogalmazás szóban 
b) A társalgás 
c) Élménybeszámoló szóban mindennapi tapasztalatok, olvasmányélmény, filmélmény alapján 
d) Történetmesélés olvasmány, kép, cím, képzelet alapján 
e) Elbeszélés szóban olvasmány alapján 
f) Elbeszélés szóban kép alapján 
g) Elbeszélés szóban mindennapi élmény alapján 
h) Elbeszélés szóban filmélmény alapján 
i) Elbeszélés szóban a képzelet alapján 
j) A párbeszéd 
k) Elbeszélés fogalmazása párbeszéddel
A tartalom kulcselemei
elbeszélés, párbeszéd (tapasztalati úton való megismeréssel); beszélő, címzett, beszédhelyzet
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok; beszédértési gyakorlatok (pl. tömörítés, tartalommondás, címadás); monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gyakorlatok; kommunikációs szituációs (tranzakciós és interakciós) gyakorlatok, dramatikus játék; szövegmondás; véleménynyilvánítás, vita
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Ember és társadalom

5. Írásbeli szövegek megértése és alkotása

Óraszám: max. 25, min. 23 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), K), Te), T), k), lk), k), i) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség
Tartalom
a) A fogalmazás előkészítő lépései (témaválasztás, címadás, anyaggyűjtés, vázlatírás, a szöveg megfogalmazása, önellenőrzés) 
b) A szavak, a mondatok és a szöveg kapcsolata 
c) Szabad, kreatív fogalmazás írásban 
d) Az elbeszélés részei: a bevezetés, a tárgyalás, a befejezés 
e) Elbeszélés írásban olvasmány alapján 
f) Elbeszélés írásban kép alapján 
g) Elbeszélés írásban mindennapi élmény alapján 
h) Elbeszélés írásban filmélmény alapján 
i) Elbeszélés írásban a képzelet alapján 
j) A párbeszéd
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton való megismeréssel) szövegalkotó, címzett; a fogalmazás előkészítése: témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás, vázlat (kérdésekből, tételmondatokból, kulcsszókból, anyaggyűjtés, a szöveg megfogalmazása, önellenőrzés; tételmondat, kulcsszó; a lényeges és a lényegtelen a szövegben; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, befejezés; a szöveg tagolása; a szöveg képe; elbeszélés; téma, helyszín, szereplők, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd; fogalmazási hibák: fölösleges szóismétlés, elkalandozás a témától, pongyolaság, aránytalanság, hiányzik egy láncszem stb.
Tanulói tevékenységek
néma olvasás; értelmező felolvasás; tartalommondás; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás
Kapcsolódások
Vizuális kultúra, Ember és társadalom, Ember a természetben

6. Ismeretek az anyanyelvről

Óraszám: max. 35, min. 30 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), E), T), K), k), lk), p) 
helyesejtés, helyesírás, szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség
Tartalom
a) A szófajok 
b) A főnév jelentése és fajtái 
c) A főnevek toldalékolása 
d) A névelő 
e) A névutó 
f) A főnevek, a névelő és a névutó a szövegben 
g) Az ige jelentése és fajtái 
h) Az ige toldalékolása 
i) Az igekötős ige 
j) Az igék a szövegben 
k) A melléknév jelentése 
l) A melléknév toldalékolása 
m) A melléknevek a szövegben 
n) A számnév jelentése és fajtái 
o) A számnév toldalékolása 
p) A számnevek a szövegben
A tartalom kulcselemei
szófaj, főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, csillagnév, márkanév, díjak neve, cím; családnév, keresztnév, becenév; egyes szám, többes szám; a többes szám jele; a főnév -t ragja; -val, -vel, -vá, -vé rag; határozott névelő, határozatlan névelő; névutó; ige; egyes számú igealak, többes számú igealak; első, második, harmadik személyű igealak; igeragozás; jelen idő, múlt idő, jövő idő; a múlt idő jele; (tapasztalati úton való megismeréssel) személyes névmás; igekötő, az igekötő és az ige sorrendje; -e kérdőszócska; (tapasztalati úton való megismeréssel) főnévi igenév az ige jövő idejű alakjában; melléknév, a melléknév alapfoka, középfoka, felsőfoka; fokjel; -i melléknévképző; számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév; keltezés; (tapasztalati úton való megismeréssel) szóösszetétel, szóképzés
Tanulói tevékenységek
szófajok gyűjtése cím/téma/kép alapján; szófajok felismerése, gyűjtése adott szövegből; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése; átalakítása, bővítése, alkotása; helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban; mondat kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; szöveg átalakítása, kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; szóalkotás meghatározott képzők segítségével; szöveg alkotása meghatározott szófajú szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, az egyén nyelvhasználatának elemzése, értékelése; nyelvvédő tevékenység az iskolában és a lakóhelyen; nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban;
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Ember a természetben, Élő idegen nyelv

7. Helyesírás

Óraszám: max. 25, min. 20 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), szk), p) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség, kézikönyvhasználat
Tartalom
a) A főnevek helyesírása 
b) A köznevek és a tulajdonnevek helyesírása 
c) Az igék helyesírása 
d) Az igekötős igék helyesírása 
e) A melléknevek helyesírása 
f) Az -i képzős melléknevek helyesírása 
g) A számnevek helyesírása 
h) A keltezés helyesírása 
i) A párbeszéd helyesírása
A tartalom kulcselemei
a köznév és a tulajdonnév kezdőbetűje; a személynév, az állatnév, az intézménynév, a földrajzi név, a csillagnév, a márkanév, a cím helyesírása; alakőrző főnevek, alakváltoztató főnevek; a főnév -t ragja; -val, -vel, -vá, -vé rag helyesírása; a névutós főnév helyesírása; a múlt idejű ige helyesírása; az igekötő és az ige sorrendje; az igekötős ige helyesírása; az -e kérdőszócska helyesírása; a középfokú, felsőfokú melléknevek helyesírása; az -i melléknévképzős szavak helyesírása; a számnév helyesírása; a tőszámnév, a sorszámnév, a törtszámnév helyesírása; a keltezés helyesírása; párbeszéd
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Kapcsolódások
Matematika, Ember és társadalom, Ember a természetben, Informatika

8. A tanulási képesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 3, min. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), lk), p), i) 
könyvtárhasználat, szövegértés
Tartalom
a) Könyv-és könyvtárhasználat 
b) Az anyaggyűjtés módjai
A tartalom kulcselemei
az anyaggyűjtés forrásai: tapasztalat, élmény, olvasmány, beszélgetés; könyvkölcsönzés
Tanulói tevékenységek
könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a különféle sajtótermékekből, lexikonokból, egyéb kézikönyvekből; jegyzetkészítés; kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; kulcsszavas tételmondatos és kérdésekből álló vázlat írása; ismeretterjesztő szöveg értelmezése; sajtónyelvi írott szöveg értelmezése; szövegelemzés; szövegalkotás; néma olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés, fürtábra készítése; válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre; egyéb szövegfeldolgozó gyakorlatok
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Ember a természetben, Informatika

9. Az ítélőképesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 3, min. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), egy), p), kr) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) A véleménynyilvánítás szóbeli formái 
b) A vitatkozás egyszerűbb viselkedési szabályai
A tartalom kulcselemei
vélemény, a vélemény bizonyítása, vita, viselkedés vita közben
Tanulói tevékenységek
szövegkiegészítés; véleménynyilvánítás egy szöveg alapján, látott, átélt vagy hallott eseményről; véleménynyilvánítás különféle nézőpontok alapján; vita
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Dráma és tánc
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 3. évfolyamon
Év eleji felmérés max. 2 óra, min. 2 óra
Év eleji ismétlés max. 8 óra, min. 7 óra
Témazáró összefoglalás max. 8 óra, min. 8 óra
Témazáró dolgozat max. 8 óra, min. 8 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása max. 8 óra, min. 8 óra
Év végi összefoglalás max. 14 óra, min. 12 óra
Év végi felmérés max. 3 óra, min. 2 óra
A továbbhaladás feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló alkalmazza a helyes beszédlégzést. Az élőbeszédben, a szerepjátékokban és hangos olvasáskor alkalmazza megfelelően a mondat- és szövegfonetikai eszközöket. Ismerje az udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza azokat beszélgetés, kérés, kérdezés és a válaszadás közben. Legyen képes az ismert mese történetének elmondására tömörített és bővített változatban. Legyen képes olvasmány, élmény, film és képzelet alapján szóban elbeszélést alkotni.
Olvasás, irodalom
Legyen képes a tanuló a feldolgozott szövegek, illetve azok kijelölt részletének felolvasására előzetes felkészülés után. Olvasása legyen szöveghű és folyamatos. Olvasás közben kevés hibát kövessen el, javítsa őket tanítói figyelmeztetésre vagy segítséggel. Tanuljon meg néhány verset.
Írott szövegek megértése és alkotása
Olvasson némán rövid, ismert témájú szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa a megértést egyszerű, ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy írásban, esetleg egyéb módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a szereplőket, kapcsolatukat, legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, sorrendjét. Ismerje és alkalmazza megfelelően az írásbeli fogalmazásra való felkészülés tanult eszközeit. Ismerje a címválasztás lehetőségeit. Tudjon önállóan anyagot gyűjteni és vázlatot írni egy elbeszélő fogalmazás készítéséhez. Írjon hat-nyolc mondatos elbeszélő fogalmazást ismert témáról. Alkalmazza megfelelően a különféle igeidőket a mondatalkotáskor és az elbeszélő fogalmazásokban. A fogalmazásban törekedjen az események megfelelő időrendi elrendezésére. Tudja megkülönböztetni az elbeszélő fogalmazásokban a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés részeit, szerepüket fogalmazza meg, és alkalmazza őket az önállóan írt elbeszélésekben. Kerülje a fölösleges szóismétlést. Használja a fogalmazásokban a rokon értelmű igéket, főneveket és a mellékneveket. Teremtse meg a szövegösszefüggést tématartással és a mondatok kapcsolásával. Legyen képes az önállóan írt fogalmazása javítására tanítói segítséggel. Törekedjen rendezett, tiszta írásképű fogalmazás készítése.
Írás, helyesírás
A tanuló írása legyen az eszközi használatnak megfelelő tempójú, olvasható, tiszta, rendezett. Másoljon 3-4 percig folyamatosan, írjon tollbamondással, emlékezetből kevés hibával. Az önálló írásbeli munkáiban elkövetett hibáit javítsa a tanító vagy a társak segítségével. Legyen képes a helyesírási szótárt tanítói segítséggel használni. Alkalmazza a mondatvégi írásjeleket az egyszerű mondatok végén. Az igekötős igékre vonatkozó helyesírási szabályokat ismerje, és törekedjen megfelelő alkalmazásukra. Írja megfelelő helyesírással, kevés hibával a tanult tulajdonnevek kezdőbetűit mondat- és szövegalkotáskor. Írja le helyesen, kevés hibával tollbamondás alapján a val, -vel, -vá, -vé ragos főneveket. Ismerje és alkalmazza az -i képzős melléknevek megfelelő helyesírását. Jelölje megfelelően a j hangot újabb, a tanító által kijelölt 20 szóban, írja kevés hibával a tanító által kijelölt, 20-30 kiejtés szerint írandó és a kiejtéstől eltérő helyesírású igealakot, valamint tollbamondás, illetve emlékezet alapján írja helyesen a főnév alakjait. Törekedjen a számnevek betűkkel történő helyes lejegyzésére és a keltezés helyesírási szabályainak alkalmazására.
Ismeretek az anyanyelvről
Ismerje föl és különböztesse meg a mondatfajtákat. Tudja 10 szólás, közmondás jelentését értelmezni. Ismerje föl - kevés hibával - a mondatokban, a szövegekben az igét, a főnevet, a melléknevet, a számnevet és a személyes névmást. Használja őket helyesen a mondat- és szövegalkotáskor. Tudja az igeidőket megkülönböztetni, és helyesen alkalmazni a szóbeli és az írásbeli szövegalkotáskor. Ismerje az igeidők kifejezési formáit. Legyen képes az igéket önállóan ragozni múlt, jelen és jövő időben. Tudja megnevezni a gyakrabban előforduló igekötőket. Használja megfelelően az igekötős igéket a beszédben és az írásbeli fogalmazásokban. Ismerje föl a főneveket a mondatokban és a szövegben. Legyen képes megkülönböztetni a köznevek és a tulajdonnevek főbb fajtáit (a személyneveket, az állatneveket, a földrajzi neveket az intézményneveket, a címeket). Ismerje a főnév -t ragját és a múlt idő jelét. Használja helyesen a többes számú főneveket és a ragos főneveket a mondat- és szövegalkotáskor. Ismerje a többes szám jelét. Ismerje a névelő fajtáit, legyen képes helyes használatukra a szövegben. Ismerje föl és alkalmazza helyesen a szövegben a névutókat, a mellékneveket. Tudja megkülönböztetni és felismerni a szövegben a számneveket.
Tanulási képesség
Ismerje és alkalmazza a könyv- és könyvtárhasználat főbb tudnivalóit, az önálló ismeretszerzés elemi formáit. Törekedjen az anyaggyűjtés különböző módjainak alkalmazására fogalmazás előtt.
Ítélőképesség
Ismerje az udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza őket véleménynyilvánítás, vitatkozás közben. Legyen képes társai véleményének a türelmes meghallgatására. Törekedjen arra, hogy véleményét bizonyítsa egy-két egyszerű példával.
4. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A szóbeli kommunikációs készség továbbfejlesztése. A mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő alkalmazása a kommunikációs gyakorlatokban. A szövegfonetikai eszközök és váltások célszerű alkalmazása felolvasáskor. A kitekintő felolvasás megalapozása. A nem nyelvi jelek használatának, szerepének tudatosítása.
A szóbeli kommunikációs készség fejlesztése a drámajátékkal. Népszokás feldolgozása a drámajáték eszközeivel. A memória, a mozgáskultúra, az utánzókészség továbbfejlesztése. Újabb mindennapi kommunikációs helyzetek megismerése, a tapasztalatok és a tanulságok megfogalmazása. A mindennapi kommunikációs helyzetekkel kapcsolatos nyelvi fordulatok alkalmazása a kommunikációs körülményeknek megfelelően.
Olvasás, szövegértés
Az olvasás motívumrendszerének erősítése, olvasóvá nevelés az egyéni érdeklődés figyelembevételével. Az olvasástechnika differenciált fejlesztése, az egyéni hibák kiküszöbölése, korrekciója. A szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát közvetíteni képes értelmes és kifejező olvasás kialakítása. Az interpretáló, a kritikai és a kreatív olvasás fejlesztése, a tanulási képesség további alapozása. A környezettel és a társadalommal, emberi sorsokkal, törekvésekkel, élethelyzetekkel, magatartásmódokkal, értékekkel kapcsolatos ismeretek nyújtása.
Irodalomismeret, műismeret
A műélvezet iránti igény, az esztétikai fogékonyság és az aktív, kreatív, reflektív befogadás formálása. Különböző esztétikai minőségek megtapasztalása irodalmi és más művészeti alkotásokban. Nemzeti irodalmunk és más népek nép- és műköltészeti alkotásainak olvasása; legnagyobb íróink, költőink néhány művének megismertetése. Egy hosszabb házi olvasmány elolvasása. Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása (mesegyűjtemény, gyűjtő, fordulópont, csattanó, epikus művek szerkezete, a cselekmény kezdő- és végpontja, emelkedettség a versekben stb.), az alsó tagozaton tanultak rendszerező áttekintése. Néhány alapvető irodalmi téma, emberi élethelyzet felfedeztetése. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék, valamint az önismeret, az önértékelés, az empátia, a fantázia, az önkifejezés és az alkotóképesség fejlesztése. Együttműködő, humánus magatartásra nevelés. Különböző dramatikus formák kipróbálása.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás
A nyelvi tudatosság erősítése. Az igemódok megkülönböztetése, alkalmazásuk a szóbeli és az írásbeli szövegalkotásban. A szóalkotás főbb módjainak feltárása. A szófajokról tanult ismeretek bővítése, a személyes, a mutató, a kérdő névmás megismerése, szerepük felismerése a szövegben, megfelelő alkalmazásuk a szóbeli és az írásbeli megnyilatkozásokban.
A tanult helyesírási szabályok alkalmazásának erősítése, a helyesírási tudatosság fokozása. A korábban tanult helyesírási szabályok rendszerezése új szempontok szerint: a kiejtésnek megfelelő, a kiejtéstől eltérő és a hagyományos írásmód alapján. A helyesírási szótár használatának gyakorlása.
Az 1-4. osztály tananyagának ismétlése, rendszerezése, a nyelvi tudatosság erősítése a szóbeli és az írásbeli megnyilatkozásokban.
Írott szövegek megértése és alkotása
A szövegértő olvasás fejlesztése. A különböző típusú szövegek elemző műveleteinek gyakorlása, önálló alkalmazásuk fejlesztése. A szövegértés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. A szókincs bővítése, a tudatos nyelvhasználat erősítése. A leírás műfaji jellemzőinek feltárása és alkalmazása. A tanuló mint befogadó szerepének tudatosítása. A reklám alapvető műfaji jellemzőinek megismerése, a tömegkommunikáció manipuláló eszközeinek a felismerése és megnevezése.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése, a könyvtár önálló használatának erősítése. A fontosabb magyar nyelvi kézikönyvek tartalmának és használatának megismerése.
Az ítélőképesség fejlesztése
Az udvarias véleménynyilvánítás és a vita szabályainak bővítése. Az érvelés alapjainak kialakítása.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 4, min. 3 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), k), n), egy), p) 
helyesejtés, szóbeli kommunikáció, szövegértés, nyelvhelyesség, önismeret
Tartalom
a) A kifejező beszéd eszközei: a beszéd nem nyelvi jelei és zenei eszközei 
b) Egy dramatizált mese vagy népi játék feldolgozása 
c) A nyelvi helyesség főbb kérdései szóban
A tartalom kulcselemei
(tapasztalati úton) kiejtési jelek, hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, fej-, kéz- és lábmozdulatok, testtartás, távolságtartás, elhallgatás, külső megjelenés
Tanulói tevékenységek
szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok; a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok; nyelvtörők; szöveges kiejtési gyakorlatok; mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértési gyakorlatok; önismereti gyakorlatok; folyamatos beszéd; társalgási gyakorlatok; mozgásos játékok; utánzójátékok; memóriafejlesztő gyakorlatok; fantáziagyakorlatok; improvizációs gyakorlatok; bábjáték; szerepjátékok; szövegmondás önállóan és közösen; szövegértelmezés; szómagyarázat; nyelvhelyességi gyakorlatok: mintautánzás, nyelvi helyesbítés
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc, Élő idegen nyelv



2. Olvasás, irodalom

Óraszám: max. 107, min. 90 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), E), K), I), k), lk), p), kr) 
hangos olvasás, szövegértés, szövegalkotás, véleménynyilvánítás
Tartalom
a) Olvasmányok: a magyar nép- és műköltészet prózai és verses alkotásai; klasszikus és kortárs írók művei; szemelvények más népek irodalmából; népmesék, népmondák, teremtéstörténetek, legendák, népdalok, közmondások, szólások, műmesék, elbeszélések, versek, regényrészletek 
b) Ismerkedés néhány klasszikus magyar író, költő életével, műveivel 
A szövegek témái: a mesék világa és a valóságos világ: a természet, ember és természet viszonya, emberi törekvések, élethelyzetek, kiemelkedő személyiségek és események a magyar történelemből, sorsok, kapcsolatok, személyiségértékek. 
c) Rövid ismeretterjesztő és publicisztikai szövegek, a mindennapi írásbeliség szövegtípusai (ismeretterjesztő leírás; cikk, interjú, könyvismertetés; recept, menetrend, adatlap stb.) 
A szövegek témái: természeti jelenségek, eredetük, növények, állatok, a teremtés, ember és természet viszonya, természet- és környezetvédelem, egészséges életmód, a történelmünk kiemelkedő személyiségei és eseményei, felfedezések, találmányok, személyiségértékek (kíváncsiság, találékonyság, alkalmazkodás stb.). 
d) Az olvasási készség fejlesztése, a felolvasás gyakorlása 
e) Az szövegértő, interpretáló olvasás fejlesztése. A kritikai és kreatív olvasás további alapozása
A tartalom kulcselemei
mesegyűjtemény, gyűjtő, az epikus művek szerkezete, az események kezdő- és végpontja, fordulópont, tetőpont, csattanó, a szereplők jellemzésének írói eszközei, szójáték, nyelvi humor, emelkedettség a versekben; a mindennapi élettel, emberi élethelyzetekkel, hazánk történelmével, a természet- és környezetvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatos elemi ismeretek
Tanulói tevékenységek
hangos olvasás, szó-, szószerkezet- és mondatpiramisok olvasása; az olvasási hibák korrekciója; mondat- és szövegolvasás értelmező hangsúlyozással, hanglejtéssel, tagolással előzetes jelölés után és anélkül; szövegrészletek, rövid szövegek értelmes, kifejező felolvasása felkészülés után; kitekintő felolvasás; az előzetes, illetve az olvasás során szerzett ismeretek, tapasztalatok, élmények, valamint az egyéni reflexiók, gondolatok megosztása, megvitatása; jóslás a cím vagy kulcskifejezések alapján; kérdések megfogalmazása, válaszok keresése; a tanítói bemutató olvasás belefeledkező hallgatása, követése; néma olvasás; ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése szótárak, lexikonok segítségével, jelentésük kitalálása a szövegösszefüggésből; a szövegértés műveleteinek alkalmazása; a történet elbeszélőjének azonosítása; a szereplők megnevezése, csoportosítása; cselekedeteik, tulajdonságaik, érzelmeik, valamint a jellemzés írói eszközeinek megfigyelése; a szereplők jellemzése; az események idejének, időtartamának, időrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések feltárása; a szerkezet vizsgálata (pl. a cselekmény kezdő- és végpontjának megállapítása, a fordulat, a tetőpont és a csattanó felismerése); a műfaj felismerése és igazolása; a művek fő gondolatának megragadása közmondások, szólások segítségével; új befejezés kitalálása, a történet folytatása; az olvasottakhoz hasonló helyzetek, állapotok beleélő elképzelése; tartalommondás, dramatizálás; tájékozódás a szövegben, adat- és információkeresés gyors áttekintéssel, lényegkiemelés aláhúzással, a tételmondat, kulcsszavak, kulcskifejezések keresésével, tömörítéssel, hiányzó tételmondat megfogalmazásával, jegyzeteléssel; a mű tagolása, vázlatkészítés; a művészi nyelv eszközeinek felismerése, értelmezése; az olvasottak reprodukálása; néhány alapvető irodalmi téma, emberi élethelyzet felfedeztetése: kapcsolatteremtés az olvasmányok között, összehasonlításuk; véleményalkotás; versek hangulatának, központi témájának, alapgondolatának, gondolategységeinek, érzelmi tartalmának felismerése; a vers beszélőjének azonosítása; a képek és a költői kifejezések értelmezése egyéni asszociációk, reflexiók alapján; a vers formájának vizsgálata, a verszene érzékeltetése; kifejező versolvasás, versmondás; versírás; új szöveg önálló elemzése adott feladatsor megoldásával; reflektálás az olvasás, megértés folyamatára; önálló ismeretszerzés az olvasmányok témájával, klasszikus íróink, költőink életével, munkáival kapcsolatban; az egyéni olvasmányélmények megosztása; kooperatív munkaformák kipróbálása
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Ember a természetben, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Dráma és tánc



3. Szóbeli szövegek megértése és alkotása

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 8, min. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), T), k), é), egy), kr) 
helyesejtés, szövegértés, szövegalkotás, nyelvhelyesség
Tartalom
a) Szabad, önkifejező fogalmazás szóban 
b) Társalgás 
c) Történetmesélés 
d) Leírás szóban: a tárgyak bemutatása, a növények bemutatása, az állatok bemutatása, a táj bemutatása 
e) Elbeszélés szóban leírással 
f) Jellemzés szóban 
g) Elbeszélés szóban jellemzéssel 
h) Meghívás szóban 
i) A szóbeli üzenet megértése és megfogalmazása 
j) A televíziós és a rádiós reklámszöveg megértése
A tartalom kulcselemei
leírás: haladás az egésztől a részek felé, haladás a részektől az egész felé; tárgyleírás, növényleírás, állatleírás, tájleírás; tájleírás egy pontból körülnézve, közelről távolra, távolról közelre haladva, haladás közben; jellemzés, a jellemzés eszközei; meghívó; üzenet; reklám
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Ember a természetben, Dráma és tánc


4. Írott szövegek megértése és alkotása

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 23, min. 21 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), K), T), k), szk), lk), i) 
írás, helyesírás, nyelvhelyesség, szövegértés, szövegalkotás, 
szókincsbővítés
Tartalom
a) Szabad, kreatív fogalmazás írásban 
b) Elbeszélés írásban párbeszéddel 
c) A leírás tartalma és formája 
d) Leírás olvasmány, film, élmény, megfigyelés, tapasztalat, képzelet alapján 
e) A tárgyak bemutatása 
f) A növények bemutatása 
g) Az állatok bemutatása 
h) A tájleírás 
i) Elbeszélés leírással 
j) A jellemzés tartalma és formája 
k) Elbeszélés jellemzéssel 
l) A levél tartalma és formája 
m) A képeslap 
n) A meghívó 
o) Az írott üzenet megértése és megfogalmazása 
p) Az írott reklámszöveg megértése 
q) Dokumentumszövegek megértése
A tartalom kulcselemei
leírás: haladás az egésztől a részek felé, haladás a részektől az egész felé; tárgyleírás, növényleírás, állatleírás, tájleírás; tájleírás egy pontból körülnézve, közelről távolra, távolról közelre haladva, haladás közben; hasonlat; jellemzés, a jellemzés eszközei; magánlevél; a levél részei; képeslap; meghívás; üzenet; reklám, hirdetés; névmáshasználat a fogalmazásban
Tanulói tevékenységek
néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Ember a természetben, Dráma és tánc


5. Ismeretek az anyanyelvről

Óraszám: max. 30, min. 28 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), szk), lk), p) 
helyesejtés, helyesírás, szövegértés, szövegalkotás, szókincsbővítés, nyelvhelyesség
Tartalom
a) Az igeragozás 
b) A kijelentő mód 
c) A felszólító mód 
d) A feltételes mód 
e) Az igemódok és a mondatfajták kapcsolata 
f) A személyes névmás 
g) A mutató névmás 
h) A kérdő névmás 
i) A névmások a szövegben 
j) A névszók: a főnév, a melléknév, a számnév, a névmások 
k) A szóalkotás egyszerű módjai: a szóösszetétel és a szóképzés alapesetei 
l) A főnévi igenév 
m) A szólások és a közmondások 
n) A nyelvhelyesség alapjai 
o) Mit tanultunk anyanyelvünkről az 1-4. osztályban?
A tartalom kulcselemei
igeragozás, kijelentő mód, felszólító mód, feltételes mód; a felszólító mód jele; a feltételes mód jele; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás; névszó; főnévi igenév; (tapasztalati úton való megismeréssel) szóalkotás
Tanulói tevékenységek
szófajok gyűjtése cím/téma/kép alapján; szófajok felismerése, gyűjtése adott szövegből; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése, átalakítása, bővítése, alkotása; helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban; mondat kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; szöveg átalakítása, kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; szóalkotás meghatározott képzők segítségével; szöveg alkotása meghatározott szófajú szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, az egyén nyelvhasználatának elemzése, értékelése; nyelvvédő tevékenység az iskolában és a lakóhelyen; nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Élő idegen nyelv, Dráma és tánc


6. Írás, helyesírás

Óraszám: max. 20, min. 18 óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), I), T), k), szk), p) 
helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség, kézikönyvhasználat
Tartalom
a) A kijelentő módú igék helyesírása 
b) A felszólító módú igék helyesírása 
c) A feltételes módú igék helyesírása 
d) A névmások helyesírása 
e) A főnévi igenév helyesírása 
f) Helyesírásunk alapjai: úgy írjuk, ahogyan ejtjük; a szóelemző írásmód; az ly-os szavak; a magyar családnevek helyesírása; egyszerűsítés a helyesírásban
A tartalom kulcselemei
alakőrző igék, alakváltoztató igék; a felszólító mód jele; személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás, főnévi igenév; magyar családnevek 
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Kapcsolódások
Élő idegen nyelv, Ember és társadalom


7. A tanulási képesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 2, min. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), K), T), k), d), lk), p), kr), i) 
könyvtárhasználat, kézikönyvhasználat, szövegértés
Tartalom
a) A fontosabb magyar nyelvi kézikönyvek megismerése 
b) Az egynyelvű és többnyelvű szótárak 
c) Ismeretszerzés az olvasmányokból 
d) A lexikonok és az enciklopédiák 
e) Az újságok és a folyóiratok 
f) Ismeretszerzés a televízióból
A tartalom kulcselemei
szótár, lexikon, kézikönyv; magyar nyelvi kézikönyvek: pl. A magyar helyesírás szabályai, Magyar helyesírás - Diákszótár, Magyar értelmező kéziszótár, szólás-és közmondásgyűjtemény; egynyelvű szótár, többnyelvű szótár; (tapasztalati úton való megismeréssel) lexikon, enciklopédia; (tapasztalati úton való megismeréssel) újság, folyóirat
Tanulói tevékenységek
könyvtárhasználat, könyvismertetés, szótárhasználat, újságok, cikkek, televíziós és rádiós műsorok megfigyelése; médiafigyelők beszámolója; szövegértési gyakorlatok; jegyzetkészítés; vázlatírás; fürtábra készítése; szóbeli beszámoló
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Ember a természetben, Vizuális kultúra, Élő idegen nyelv, Informatika

8. Az ítélőképesség fejlesztése

Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint max. 2, min. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), d), é), p), kr) 
beszédkészség, nyelvhelyesség, könyvtárhasználat, önismeret
Tartalom
a) A véleménynyilvánítás formái 
b) Felkészülés a vitára 
c) A vita illemszabályai
A tartalom kulcselemei
vélemény, bizonyíték, a vita illemszabályai
Tanulói tevékenységek
kiejtési gyakorlatok, szerepjáték, szövegértelmezés, magatartásformák megfigyelése és értékelése
Kapcsolódások
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember és társadalom, Dráma és tánc
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 4. évfolyamon
Év eleji felmérés max. 5 óra, min. 4 óra
Év eleji ismétlés max. 7 óra, min. 6 óra
Témazáró összefoglalás max. 10 óra, min. 8 óra
Témazáró dolgozat max. 8 óra, min. 8 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása max. 8 óra, min. 8 óra
Év végi összefoglalás max. 20 óra, min. 14 óra
Év végi felmérés max. 5 óra, min. 4 óra
A továbbhaladás feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló legyen képes érthető, folyamatos beszédre a mindennapi és a kiscsoportos kommunikációban. Alkalmazza a tanult udvarias nyelvi fordulatokat, viselkedési szabályokat a mindennapi kiscsoportos kommunikációs helyzetekben.
Olvasás, irodalom
A tanuló legyen képes az ismert témájú, tartalmilag megértett szöveg folyamatos, értelmes felolvasására előzetes felkészülés után, kevés hibával. Javítsa hibáit tanítói figyelmeztetésre, illetve segítséggel. Olvasson némán rövid, életkorának megfelelő témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa a megértést ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy írásban, esetleg egyéb módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a főbb szereplőket, kapcsolatukat, legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, sorrendjét; emelje ki az ismeretközlő szövegek lényeges információit. Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni. Jegyezze meg legnagyobb íróink, költőink nevét, néhány tőlük olvasott mű címét. Tanuljon meg néhány verset.
Írás, helyesírás
A tanuló ismerje és alkalmazza a tanult szófajokkal kapcsolatos főbb helyesírási szabályokat. Ismerje fel, mikor írunk a kiejtés szerint, mikor van szükség szóelemzésre. Tudja néhány gyakori, hagyományos írású magyar családnév helyesírását. Legyen biztos a tanító által kijelölt szóanyag helyesírásában. Tudja a helyesírási szótárt tanítói segítséggel használni.
Ismeretek az anyanyelvről
Ismerje fel és nevezze meg a 3. osztályban tanult szófajokat, valamint a főnévi igenevet, a személyes névmást a mondatokban és a szövegben. Tagolja a szavakat - kevés hibával - szótőre és toldalékokra. Legyen képes egyszerűbb igealakokat szám, személy, igeidő és igemód szerint elemezni. Alkalmazza megfelelően az igealakokat a szóbeli és az írásbeli kommunikációban. Ismerje fel példák segítségével a mondatfajták és az igemódok kapcsolatát. Jegyezzen meg 10 új szólást, közmondást.
Írott szövegek megértése és alkotása
Bizonyítsa rövid írott szövegek megértését a lényeg kiemelésével, tömörítéssel, egyéb feladatmegoldással. Használja megfelelően a tanult mondatfajtákat írásban. Fogalmazzon önállóan néhány mondatos elbeszélést, leírást, jellemzést, képeslapot, levelet és meghívót. Javítsa fogalmazási hibáit tanítói segítséggel. Tudjon párbeszédet beépíteni az elbeszélő fogalmazásba.
Tanulási képesség
A tanuló ismerje az önálló ismeretszerzés egyszerűbb formáit, és legyen képes az alkalmazásukra. Tanítói segítséggel tudjon használni egy-két kézikönyvet. Önállóan tájékozódjon az iskolai vagy a helyi könyvtárban, valamint a főbb gyermekújságok, -folyóiratok között.
Tudjon egy magyar nyelvi kézikönyvet tanítói segítséggel használni.
Ítélőképesség
A tanuló legyen képes - az olvasmányokkal, a filmélményekkel, a mindennapi történésekkel kapcsolatos - önálló véleményének kulturált megfogalmazására. Tudja társai véleményét türelmesen végighallgatni, törekedjen a megértésükre. Ismerje és alkalmazza a vitatkozás főbb viselkedési szabályait.
ÉLŐ IDEGEN NYELV
Célok és feladatok
Alapelvek az élő idegen nyelvek 2003-as NAT-ra épülő kerettantervhez
Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1-8. évfolyamán
Az „Alapelvek” egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi program kialakításában szeretne segítséget nyújtani. Az általános iskolák tanulói számára a kerettanterv a 4. osztálytól kezdve teszi lehetővé élő idegen nyelv tanítását. Az utóbbi 10-15 évben azonban társadalmunkban fokozott, és egyre erősödő érdeklődés nyilvánul meg a nyelvoktatás iránt a 9-10 éves életkort megelőző szakaszban is. Ennek a sürgető társadalmi igénynek a kielégítésére a hazai általános iskoláknak megközelítőleg egyharmada ténylegesen is kínál idegen nyelvet az 1-3 évfolyam számára. Ennek az országos gyakorlatnak azonban hiányzik az egységes pedagógiai és módszertani elvek alapján való szabályozása, a célok és tevékenységformák, munkaformák, az értékelés, a kiemelt fejlesztési feladatok tisztázása.
1. Távlati célok
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra képes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell rendelkezniük.
2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös értékek és a kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat - egyetemes kultúra; környezeti nevelés; információs és kommunikációs kultúra; tanulás; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tanulók személyiségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítás-tanulás szemléleti egységének gyakorlati megvalósítását.
3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi tartalma teljes mértékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, és tökéletesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak, valamint az Európa Tanács ajánlásainak is. Az életkori sajátosságok és a különböző tanulási típusok figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget a személyiségfejlesztés, a készség-képesség, illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, miközben társadalmi és interkulturális értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket közvetít, a nyelvet eszközként használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok aktívan vesznek részt.
Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy eleget tegyünk a NAT 2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt fejlesztési feladatoknak.
Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és szokásait ismerik meg. Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra neveljük őket, más kultúrák és szokások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek Európához való tartozásunkat erősítik.
A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör pedig lehetőséget ad arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről beszélgessünk. (magyar , német/osztrák, ill. angol/amerikai vonatkozásban is).
A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a természetről (folyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról, gyógynövényekről beszélgetünk.
Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és kommunikációs kultúra megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség fejlesztése áll, magától kínálkozik az alkalom, hogy a gyerek éljen az emberi kapcsolatok kialakításának lehetőségével. Több témakör (pl. család, barátok, iskolatársak) segíti a humanista értékrendre való nevelést is.
A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az együttműködési készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal fejlesztjük a tanulóban azt a képességet, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja tartani mások véleményét.
Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a szocializációs folyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és gazdagítjuk a gyermek érzelemvilágát, pozitív gondolkodását.
A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének alapozásával, az érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével és az egészséges életmódra való neveléssel történik. Pl.: jellemzések (milyen vagyok?), sport témakör.
A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok figyelembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3 évben többnyire reproduktív feladatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól kezdve adhatunk nekik fokozatosan önálló feladatokat, melyek az önálló tanulási készséget és a kreativitást fejlesztik. Ilyen jellegű feladatok például: a páros és csoportos munka, szituációk; interjúk készítése, rövid történetek írása vagy átírása, szótár használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok önálló vagy részben önálló megoldása, házi olvasmány feldolgozása, gyakorlás nyelvi laboratóriumban és/vagy számítógéppel.
Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal (Kct.). Ez különösen lehetséges és szükséges az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a történelem, az ének-zene, a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati ismeretek, a testnevelés tantárgyakkal.
Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire is.
Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti bizonyos ismeretek elsajátítását.
Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként, hanem eszközként tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget tudatosítunk, jó ha felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a hasonlóságokra. Mindez rendszerező ismeretszerzésre is lehetőséget nyújt.
Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával, híres emberek említésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is ismert nevek kerüljenek szóba pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az angol királyi család, Shakespeare, Neil Armstrong.)
4. Pályaorientáció (P)
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem többségük tovább tanul különböző típusú középiskolákban, a 7-8. évfolyamon már beszélgetni lehet (és kell is) a különböző foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók nem szeretik ezt a témát, jó ötletekkel, játékos módszerekkel fel lehet úgy dolgozni, hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt különös jelentősége van annak, hogy az életkornak megfelelően tárgyaljuk a témakört.
Egyéb kulcskompetenciák megvalósítása a különböző tanulói tevékenységformákban történik. (L. Tanulói tevékenységek c. fejezet.)
5. Integratív szemlélet
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a tantárgyközi tantervi szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a tananyagok és segédletek széles választéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét és a világról szerzett korábbi tapasztalatait is. Az alaptanterv által meghatározott kiemelt képességeket, kulcskompetenciákat (mint például kommunikációs, narratív, problémamegoldó, szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komplex információkat kezelő) a nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban, életszerű szituációkon, szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során, gondolkodtató, kreatív feladatokon keresztül sajátíttatják el.
6. Holisztikus megközelítés
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése, fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein.
7. Készségfejlesztés
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban alkalmazott tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat nevelhetünk, akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos problémamegoldó gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat, szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására.
8. Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepeinek, vallásának megismerésére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel. Idegen nyelvet tanulva, külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva természetszerűen adódnak lehetőségek egymás történelmének, kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, mindennapi életének megismerésére-megismertetésére. Diákjaink interkulturális ismereteket szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv országairól és annak kultúrájáról, de megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva értékeinket az adott idegen nyelven. Ugyanakkor megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival, intézményrendszerével, az uniós politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit is.
9. Életmód és környezeti nevelés
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében is, hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakítására, az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. Az idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi tananyagok lehetővé teszik, hogy a diákok - életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítésben - az idegen nyelvi órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális problémákkal is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
10. Információs és kommunikációs kultúra
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, és közvetítését értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos és igényes használatán túl az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek lehetőségeket teremt még a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadásának, értelmezésének és megválaszolásának gyakorlására, a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására és szelektív használatára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel párosulva azt eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló nyújtotta lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás során.
A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT 2003 követelményeinek, másrészt az idegen nyelv oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.
Kerettantervi ajánlás élő idegen nyelvből az általános iskola 1-3. évfolyamára
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az általános iskola 1-3. évfolyamán az idegen nyelv a szabadon választott órakeret terhére választható tantárgy. Jelenleg oktatási dokumentum nem írja elő kötelezően tanítását. Hangsúlyozzuk azonban, hogy megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén az általános iskola kínálhat idegen nyelvi programot az 1-3. évfolyam számára is. Mivel a társadalom részéről az elmúlt 10-15 évben egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik a korai programok iránt, és az általános iskoláknak csaknem egyharmadában a vonatkozó évfolyamokon folyik nyelvoktatás, szükségesnek látszik a fenti gyakorlat pedagógiai eszközökkel való szabályozása.
A Nemzeti Tankönyvkiadó által kínált kerettanterv angol és német nyelvre kínál kerettantervi javaslatot.
Mivel a két nyelv követelményrendszerében és tartalmában számos átfedés van, a közös elemeket csak egyszer említjük (pl. célok, értékelés). Ahol eltérés van, ott természetesen különválasztva tárgyaljuk az angol, ill. német nyelvre vonatkozókat (fogalomkörök).
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A tanulók értékelése
Az 1-3. évfolyam tanulói számára az értékelés tartalma és módja meghatározó jelentőségű, és alapjaiban különbözik más évfolyamok erre vonatkozó előírásaitól, elképzeléseitől. Mivel az 1-3. évfolyamon nem lehet évismétlésre utalni a tanulót az idegen nyelvben nyújtott elégtelen teljesítménye alapján, ezért az értékelés nem tartalmazhat olyan kitételt, hogy a követelményeknek megfelelt vagy nem felelt meg. Nem vizsgáljuk továbbá a továbblépés feltételeit sem. Ezekben az évfolyamokban nem javasoljuk az ötfokú skálával való osztályzást, mivel az szükségképpen beskatulyázza a tanulókat, és nem tudja visszaadni a készségek és kompetenciák olyan mérvű gazdagságát, amellyel a tanulók rendelkeznek. Az osztályzat elmaradása azonban nem jelenti azt, hogy nem történik az órán értékelés. Éppen ellenkezőleg, az egyes tevékenységek után a tanár szóban és nem verbális eszközökkel (mosoly, gesztus) értékel, buzdít, dicsér. Kerüljük a negatív visszajelzést (szidás, büntetés), inkább ösztönözzük és motiváljuk a gyerekeket.
Az értékelés folyamatába már a kezdeti szakaszban be lehet vonni a tanulókat (önértékelés). Jó gyakorlat az, ha a tanár, a szülő és a tanuló időnként együtt beszélik meg a tanuló előmenetelét, egyéni tanulmányi gondjait. A tanár az órai munkát természetesen honorálhatja piros pontokkal, matricákkal vagy bármi egyébbel, aminek a tanuló számára motiváló ereje van. A számonkérés minden esetben azzal a céllal történjék, hogy a hallottakat, tanultakat a tanuló beépítse a már elsajátított ismeretek közé. A számonkérés formáinak összhangban kell lenniük a korosztályra jellemző tanulási szokásokkal. Nem javasoljuk tesztek, szódolgozatok íratását, a hagyományos egyéni feleltetést. Annál inkább csoportban, párban végezhető feladatokat, szerepjátékokat, produkciókat. A hibajavítás módja tapintatos legyen. A tanár rávezeti a tanulót a hibájára, és ha szükséges, a társak vagy a tanár javít. A hibajavítás nem mindenfajta órai tevékenység során indokolt. Ha a feladat célja például a kreatív nyelvhasználat elősegítése (írj a meséhez másfajta befejezést, adj másik címet a dalnak), akkor nem szükséges minden egyes hibát egyenként kijavítani. Azonban ha egy új nyelvtani struktúra (természetesen lexikai egységként való) begyakorlása a fő feladat, akkor javítjuk a hibákat, hiszen a célunk a helyes alak rögzítése.
1. Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretek-készségek elsajátításában az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. Ugyanakkor visszajelzés ez a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony.
2. Az értékelés funkciója
Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé is. A tanulónak már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi az a tananyag, amit el kell sajátítania, azt milyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még ismereteknek, és milyen teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az ily módon a saját tanulásába belelátó tanuló jobban magáénak érzi a tanulást és saját haladását. Ezáltal fejlődik kritikai érzéke, felelősségérzete saját előmeneteléért. A tanulás így előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára.
Mivel a kerettantervi rendelet 18. §-a kimondja, hogy a tanuló nem utasítható osztályismétlésre az 1-4. évfolyam egyikében sem a nyelvi jegy sikertelensége miatt, az érdemjeggyel történő értékelés ily módon nincs összefüggésben a továbbhaladás követelményeivel. (Ez nem jelenti azt, hogy nincs értékelés.) Többek között ezért sincs szükség arra, hogy a tanár sorrendet állítson fel az érdemjegyek szerint, hiszen minden tanuló kitűnhet valamilyen területen. Az érdemjegyekért folyó versengés helyett sokkal inkább a kooperációt, az együttműködést kell elősegítenie. Az értékelés szempontjai közé is be kell hogy kerüljön a tanulók együttműködési hajlandósága.
3. Az értékelés tartalma
Az értékelés során olyan feladatformákat vagy tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk módot mind szóbeli, mind írásbeli számonkérésre. Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sor kell hogy kerüljön.
Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie, hogy a szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a kritériumrendszert előzetesen ismerniük kell, tisztában kell hogy legyenek azzal, mit várnak el tőlük tanáraik az egyes érdemjegyekért.
4. Az értékelés módjai
Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan változatosak kell hogy legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour l’art, csakis az ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák, mint például fogalmazások ellenőrzése történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez nem zárja ki azt, hogy a tanár beszedje és egyenként véleményezze a munkákat, azonban nagymértékben növeli a tanuló felelősségérzetét, ha ’tanári’ feladatot bíznak rá.
Szóbeli értékelés: ez az értékelési mód domináljon, folyamatos legyen.
Megjegyzés: Kezdetben csak pozitív értékelésre adjunk érdemjegyet!
Írásbeli értékelés: írásbeli házi feladatok, dolgozatírás összesen háromszor.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Alapvető fontosságú, hogy mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek álljanak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő - lehetőleg félkör alakú - ülésrend kialakításához szükséges. Fontos még, hogy legyen a tanteremben elegendő hely mozgásos játékok, körjátékok számára, valamint egy szőnyeg a mesesarokban, kispárnákkal. Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. Nagyon hasznos egy idegen nyelvi kiskönyvtár létrehozása, ahol a mesekönyvek, verseskönyvek kaphatnak helyet.
A hanghordozók közül elsősorban magnetofonra, valamint írásvetítőre van szükség. Legyen minden tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb. (Természetesen előny, ha van a tanteremben videó és számítógép is.)
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem ismeretátadás) áll a tanítás középpontjában. A 4. évfolyamon ez kiegészül még a nyelvtanulás iránti motiváció felkeltésével, ill. erősítésével. Mindezek a követelmények miatt elengedhetetlen, hogy a nyelvtanár kiválóan ismerje a 9-10 éves korosztályt, és rendelkezzen a kisiskolások oktatásakor adekvát és hatékony pedagógiai és módszertani felkészültséggel.
Különösen nagy előny ennél a korosztálynál, ha nyelvtanár jó rajzkészséggel, ének- vagy hangszeres (pl. gitár) tudással is rendelkezik.
Mivel a nyelvi készségek közül a hallásértés és a kiejtés ebben a korban fejleszthető leghatékonyabban, fontos, hogy a tanár hiteles mintaként szolgáljon a gyerekek számára.
Összességében a nyelvoktatás más tárgyakhoz képest viszonylag kevés tárgyi feltétel mellett és alacsony anyagi ráfordítással végezhető magas fokon.
A legfontosabb tárgyi feltételek a következők:
- mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően átrendezhető legyen a tanterem),
- nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),
- írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,
- poszterek, képsorozat (pl. abc, állatok, számok, mondókák), térképek
- idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra, felszerelve nagyalakú mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás kötetekkel, szintezett olvasmányokkal, képes szótárakkal, informatív kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),
- szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több játszócsoportnak megfelelő mennyiségben,
- magnó (üres és műsoros kazettákkal).
Ajánlott még a nyelvi órára
- elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek, párkeresés, osztálytermi felmérés készítése),
- mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,
- tévé- és videolejátszó (videokazettákkal), esetleg CD-lejátszó és számítógép (megfelelő szoftverekkel)
Egyéb taneszközök
- kartonpapír, rajzlap, olló, filctollak, ragasztó, színes ceruzák, festék
- bábfigurák
- magnó hangkazettákkal
- diavetítő, diafilmek (mesékkel)
- nyelvi CD: Manó Német 1. és 2.
- néhány óvodás, kisiskolás gyermekeknek szánt meséskönyv (egy-egy oldalon 1-2 rövid mondattal vagy négysoros versikével)
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Tartalmi szempontok
1. évfolyam
- az első félévre szánt anyagban még ne legyen írás, hanem csak képek és rajzok
- a 2. félévben egy-egy figuránál megjelenhet a szó nyomtatott formája is, hogy a gyermek ún. szóképekben szokja a német betűket (de ne tanítsuk!)
- a tanító számára a függelék tartalmazza:
- a szókincset
- a kommunikációs kifejezéseket
- verseket, mondókákat, dalokat
2-3. évfolyam
- továbbra is legyenek benne színezésre, festésre alkalmas rajzok
- eleinte a képek, tárgyak csak egy-egy szavas aláírással jelenjenek meg
- a témaköröknek megfelelően tartalmazzon rövid szövegeket, szituációkat
- legyenek benne kommunikatív és könnyű nyelvtani gyakorlatok
- a mondókák a témakörökhöz kapcsolódjanak (témájukban és helyileg is)
- a dalok is a témakörökhöz kapcsolódjanak, de azok lehetnek a tankönyv végén a függelékben
- az illusztrációk (rajzok, képek, fényképek) szemléletesek legyenek (viccesek is lehetnek), de ne bonyolultak
- a szövegek, szituációk stb. feleljenek meg a gyermekek életkorának és érdeklődésének
- legyenek benne játékok, és bábjátékokra alkalmas rövid mesék
- legyen benne részismétlés, ismétlés
Fontos a külső megjelenítés is
- színes, akár képekkel is illusztrált borító
- a könyvben sok kép legyen
- tartalmazzon színezésre, kifestésre alkalmas rajzokat is
A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar nyelvtanuló speciális igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar nyelvtanuló speciális igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A részletes tájékozódáshoz ajánljuk a szakirodalomból: Zalánné Szablyár Anna-Petneki Katalin: Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? (Soros Oktatási Füzetek, Budapest, l997)
Az alábbi felsorolás - a teljesség igénye nélkül - bemutatja a tankönyvválasztás legfontosabb szempontjait. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy a választás mind a tanár, mind a tanulók teljes megelégedését szolgálja, és közösen a legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv tanításában és elsajátításában.


NAT kompatibilitás
Taníthatóság
Interkulturális ismeretek
Kiejtés, intonáció
Alapok megteremtése
A könyv stílusa
Motiváció
Életszerűség
Világos felépítés
Változatos, az életkornak megfelelő témák
A nyelvi egységek egymásra épülése
Korszerű tananyag
Készségfejlesztés
Koncentráció más tantárgyakkal
A szókincs mennyisége és minősége
A hangkazetta anyaga
Játékosság
Változatos feladatok
Fokozatosság
Sokszínűség
Vonzó ábrák, képek
Ár-érték arány
Tantárgyi tantervek
Idegen nyelv 1-3. évfolyam
Célok és feladatok
Legfontosabb elvként azt kell leszögezni, hogy az 1-3. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, nem várhatunk gyors és látványos nyelvi eredményt. Egyik tipikus jellemzője, hogy vannak gyermekek, akik ilyenkor még nem szívesen szólalnak meg az idegen nyelvi órán, de a nyelvi játékokban örömmel részt vesznek.
Éppen ezért a nyelvtanításnak stresszmentes, kellemes légkörű tanórákon kell megtörténnie, az életkornak megfelelő változatos tevékenységek végzése közben. Ugyancsak alapvető, hogy a nyelvet tanító pedagógus olyan személy legyen, aki a korosztály idegen nyelvi nevelésére speciális képzést kapott (idegennyelv-oktató-tanító, illetve idegen nyelvi műveltségterületi tanító). Az idegen nyelvben való előmenetel ellenőrzése, mérése nem történhet a hagyományos eszközökkel (ötfokú osztályozás, illetve dolgozatok, tesztek íratása, hagyományos egyéni feleltetés). Az értékelés kívánatos módjairól később részletesen írunk.
A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a gyerekeket, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiáknak a megalapozása.
Az általános iskola 1-3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van:
- Járuljon hozzá a gyermek személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek. A nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas és érzelmi fejlesztésre is. Ezt változatos feladatokon és tevékenységi formákon keresztül érhetjük el, melyek nagy része nem minősül kifejezetten nyelvórai tevékenységnek (bővebben lásd: Tevékenységformák és feladatok c. részben)
- A nyelvoktatás legyen alkalmas terep bizonyos általános készségek (például: gondolkodási, szövegmegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) és kompetenciák elsajátítására és begyakorlására. Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra.
- Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz. A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait. A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történő ismeretszerzés az ismeretet megerősíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlődésére is.
- Alapozza meg az idegen nyelvi tanulást. Biztosítsa bizonyos szókincs és struktúrák elsajátítását, a hallás utáni megértést a korának megfelelő témakörökben. Ismertesse meg a tanulót minél több gyermekirodalmi alkotással, és adjon lehetőséget arra, hogy ezek közül egy pár dalt, gyermekverset, illetve mondókát a tanuló megtanuljon.
A célok megfogalmazásánál mindenképpen szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a nyelvtanulás hosszú folyamat, amely kisgyermekkorban nem ígér látványos eredményeket. Azonban a korán kezdett nyelvtanulás (szakszerű pedagógiai vezetés mellett) mélyebb kapcsolatot ígér a nyelvvel, és ez későbbi sikerek forrása lehet. A 6-9 éves korban elkezdett nyelvtanulás előnyei közé tartozik, hogy az artikulációs bázis még flexibilis, így nagyobb eséllyel lesz képes arra a tanuló, hogy az anyanyelvétől eltérő hangokat felismerje és reprodukálja. Egy másik előny, hogy életkoránál fogva a gyermekben nem alakultak még ki gátlások a kommunikációval kapcsolatban. Számára az üzenet átadása a fontos, nem pedig annak formája. Egy harmadik előny, hogy szintén életkora miatt még nagyon közel van az első nyelv elsajátításának folyamatához, és az ebben használt technikák segítségére lehetnek a második nyelv tanulásánál is.
Az 1-3. évfolyamon a készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítésében követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám,stb.) a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal).
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak.
A fentiek alapján tehát természetes, hogy ebben a korban nagy szerepet kapnak a játékok, a rajzolás, a festés, a vágás, a ragasztás, a barkácsolás, a bábozás.
Az első évfolyamon az írást nem ajánlatos tanítani. Ebből is következik, hogy minden nyelvi jelenséget csak lexikai szinten sajáttíttatunk el. Ezért nagy szerepet kap az utánzás és a sok-sok ismétlés.
A 2-3. évfolyamon néhány kiemelt nyelvi jelenségnél fokozatosan haladunk a lexikai szinttől a tudatosítás felé.
Témakörök
A fentiekkel összhangban a témaközpontú nyelvtanítás nagy előnye a 6-9 éves korosztály számára az, hogy nem a nyelvi formákra, hanem a tartalomra koncentrál. A nyelvet nem elkülöníti, hanem beleilleszti az általános tantervi követelményekbe. Ezen túlmenően a tanulónak több önállóságot ad, valamint a tanulási technikák és -végső soron - a tanulási stratégiák olyan széles skáláját nyújtja, amelyek a hagyományos nyelvtanulás során nem állnak rendelkezésére.
- Szűkebb és tágabb környezetünk
- A házunk tája, lakókörnyékünk, a bennünket körülvevő tárgyak, állatok
- Családunk, emberi kapcsolatok
- Családi fotóalbum: A családtagok neve, rokonok, életkor kifejezése
- A számok 1-20-ig
- Alapszínek
- Az én világom
- Bemutatkozás, személyi adatok
- Az iskola világa
- Az iskola helyiségei, a terem berendezési tárgyai, tantárgyak, tevékenységek
- Az otthon világa
- Vendégségben nálunk: A ház, a lakás részei, helyiségek, bútorok, berendezési tárgyak, cselekvések otthon
- A mi világunk I.
- A hét napjai. Az óra - az idő kifejezése
- A dátum kifejezése, sorszámnevek
- A napirend (egyszerű mondatokban)
- Évszakok és hónapok (egyszerű mondatokban). Jeles napok, ünnepek
- A mi világunk II.
- Játékok, sport
- Ételek, étkezések neve
- Állatkerti séta: házi- és vadállatok neve
- A test részei, torna
- Öltözködés, ruhadarabok
- Időjárás
Tartalmak
Angol nyelv
1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (ANGOL) 1-3. évfolyam
- Köszönés a napszakoknak megfelelően, megszólítás
- Egyszerű állítások és tagadások
- Ismerkedés, kérdezés, visszakérdezés, válaszadás
- Egyszerű információkérés és -adás szűkebb és tágabb környezetünkről, tanórai „utasítások” megértése
- Személyes információk, információk a családról, társainkról, az iskoláról
- Egyszerű információkérés és -adás
o cselekvésekről,
o a tárgyak helye felől
o időhatározókra
- Érdeklődés barátok, osztálytársak hogyléte iránt
2. FOGALOMKÖRÖK (ANGOL) 1-3. évfolyam
A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1-3. évfolyamon természetesen csak lexikai szinten történik!
- A „to be” létige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben
- A my, your, his/her névmások
- Egyes szám/Többes szám
- There is.../There are...
- How many...s? How much...?
- A határozott, határozatlan névelők
- Tőszámnevek 1-től 10-ig. Számnév-főnév egyeztetés
- A „to have” ige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben
- A for, at, with, on elöljárószók.
- Kérdőszók: What? Who? When? Where?
- Egyszerű kérdések, rövid válaszok
- Is there a plate on the table? How many cups are there in the cupboard?
- Yes, he is. No, he isn’t.
- I like/I don’t like.
- A folyamatos és az egyszerű jelen idő
- Felszólítás egyes szám 2. személyben
- Az and, but kötőszók
- Helymeghatározás, határozószók: near, under, right, left, middle.
- A dátum kifejezése, sorszámnevek
Német nyelv
1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (NÉMET) 1-3. évfolyam
- Köszönés, megszólítás
- Ismerkedés:
- Wie heiát du? - Ich heiáe...
- Kérdezés, visszakérdezés:
- Wie bitte?
- Wie viel?
- Tanári utasítások megértése, azokra reagálás
- Egyszerű információkérés szűkebb és tágabb környezetünkről
- Wo ist Monika? - Im Zirkus.
- Wo ist der Elefant? - In Afrika.
- Személyes információkérés
- Wo wohnst du? - Ich wohne in Ungarn. In Debrecen.
- Egyszerű információkérés és -adás
- a családról és szűkebb környezetünkről
- cselekvésekről
- időhatározókkal kapcsolatban
- az órával és az idővel kapcsolatban
- tárgyak helye felől
2. FOGALOMKÖRÖK (NÉMET) 1-3. évfolyam
A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1-3 évfolyamon természetesen csak lexikai szinten történik!
- Kérdő mondatok kérdőszóval és kérdőszó nélkül
- Kijelentő és kérdő mondatok
- A határozott névelő
- A sein létige egyes szám 1., 2., 3. személyben
- in és im
- Eldöntendő kérdések gyakorlása.
- Wohnst du in Budapest? - Nein, ich wohne in ...
- A wer? kérdőszó.
- Személyek határozott névelővel. (A nemek fogalmának előkészítése.)
- Határozatlan névelők
- Az igeragozás egyes szám 1., 2., 3., és többes szám 1. személyben
- Felszólítás többes szám 1. személyben.
- Spielen wir!
- Tárgyak határozott névelővel.( A nemek fogalmának további előkészítése.)
- Az ist tudatosítása. (csak jelentés szintjén)
- Az ige egyes szám 3. személyben.
- Az igeragozás ismétlése egyes szám 3. személyben.
- Az igeragozás egyes szám 1. és egyes szám 2. személyben. (A létige is.)
- Az und kötőszó.
- Az am és az im elöljárószók időhatározókban.
- A mein és dein névmások
- A leggyakrabban használt főnevek többes száma
- Helyhatározószók: hier, dort , oben, unten, hinten, vorne, rechts, links
- A mondatszerkesztés (egyszerű kijelentő és rövid kérdő mondatok)
gyakorlása
Tanulói tevékenységek
Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak a 6-9 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik: cselekvés közben (a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés útján). Ezeknek a szem előtt tartásával kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat. Ezek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. Olyan feladatokat adunk, amelyekben a nyelvhasználat egy, a gyermek számára érthető szituációban jelenik meg.
Néhány, az 1-3. évfolyamon ajánlható tevékenységi forma az idegen nyelvi órán:
- Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, cselekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása nyelvi impulzusra)
- Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, hajtogatás stb., melynek eredménye valamilyen, a témába vágó tárgy (poszter, saját készítésű mesekönyv, születésnapi meghívó, képes üdvözlőlap stb.)
- Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása
- Szerepjátékok és ezekhez jelmezek, díszletek gyűjtése, készítése
- Játékok, társasjátékok
- Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása, mesehallgatás, a mese eljátszása
Az 1-3. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a napi tanítási gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A későbbi, középiskolai időszaktól eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy időegység alatt több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon, ill., hogy az idegen nyelvet kommunikációs eszközként használva megvitasson őt érdeklő témákat.
Nagy szerepet kapnak a reproduktív cselekvések:
- a kórusban/egyénileg történő ismétlés,
- másolás a tábláról/tankönyvből.
A 3. évfolyamon már a produktív tevékenységek is előtérbe kerülnek:
- egyszerű kérdések megválaszolása,
- egyszerű mondatok kiegészítése.
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei
Mivel az idegen nyelv tanulása az általános iskola 1-3. évfolyamán a szabadon választott órakeret terhére választható tantárgy, a nyelvelsajátításban való előmenetelhez nem köthetők a felsőbb évfolyamokon elvárt továbbhaladási feltételek. Erről részletesen az értékelés című fejezetben szóltunk.
Idegen nyelv 4. évfolyam
Az élő idegen nyelv műveltségterületen belül a NAT egy élő idegen nyelv kötelező oktatását írja elő a 4. évfolyamon. Ez azt jelenti, hogy ennél a műveltségterületnél a tantárgyon az adott iskolában, ill. tanulócsoportban tanított idegen nyelvet (pl. angol, német) értjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve az angol és a német nyelvre, mint a hazai általános iskolákban leggyakrabban tanított nyelvekre ad tantervi javaslatot.
A két tantárgy tantervének egyes elemei - mivel egyazon műveltségi területhez tartoznak és mindkettő idegen nyelv - természetesen sokban megegyeznek. Ezeket a közös elemeket - a felesleges ismétlések elkerülése érdekében - csak egyszer szerepeltetjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó által javasolt óraterv megfelel a NAT-nak, és kétféle óraszámjavaslatot tartalmaz.
Az óraszámjavaslatnál - a NAT keretei mellett - a Magyarországon követett általános gyakorlatot is szem előtt tartottuk. Az iskolák többsége heti 2-3 órában tanítja az adott nyelvet.
A tanterv tartalmának és alapkövetelményeinek megfogalmazásánál a mindenki számára minimálisan rendelkezésre álló heti 2 órát - tehát a B variációt - vettük alapul.
Külön tantervet az A variációra nem adunk, de ha az iskola helyi tanterve a nagyobb óraszám mellett dönt, javasoljuk annak felhasználását az alapkövetelmények elmélyítésére és nem a bővítésére fordítani. (Nem tartjuk követendő célnak a témakörök és szókincs bővítését, a több nyelvtani anyag elvégzését, vagy ebben a korban az olvasás és írás erőltetését a szóbeli készségek helyett.)
Általános javaslataink a heti plusz egy óra (tehát összesen heti 3 óra) felhasználására:
- A tantervben javasolt témakörök részletesebb feldolgozása, különös tekintettel a célnyelvi országgal való összehasonlításra
- Időigényesebb tevékenységformák gyakoribb alkalmazása (pl. projektek, dramatizálás)
- A szóbeli készségek differenciált és intenzívebb fejlesztése (pl. hallásértés, helyes kiejtés gyakorlása)
- Kiegészítő eszközök szélesebb körű használata (internet, iskolai könyvtár anyagai, videó, nyelvi labor)
Célok és feladatok
Pozitív attitűd kialakítása
A kisiskoláskori idegennyelv-tanulás elsődleges célja az idegen nyelv és annak tanulása iránti pozitív attitűd kialakítása, azaz az idegen nyelv megszerettetése a gyerekekkel. Amennyiben már korábban elkezdték és megszerették az idegen nyelv tanulását, a pedagógus és a nyelvóra feladata a meglévő motiváció és kedvező hozzáállás megőrzése fenntartása, erősítése.
Fókuszban: a nyelvelsajátítás
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Ezért ebben az életkorban a nyelvelsajátítást - a nyelvtanulással szembeállítva - kell célként és feladatként megnevezni, és az anyanyelv-elsajátítás természetes folyamatához kell közelíteni. A kisiskolás gyermek jellemző tevékenységei a játék, a mozgás, az ének, ügyességi, nyelvi és logikai játékok, a mesehallgatás, a mesemondás, a szerepjátékok stb. Ezért, a gyerekek számára érdekes, önmagában is motiváló, életkorukhoz illő, tevékenységek nagy választékát kell biztosítanunk, nagy hangsúlyt fektetve a tantárgyközi integrációra.
A nyelvelsajátítás tanórai megvalósítása
Támaszkodjunk az általános iskola előző szakaszában elsajátított ismeretekre, készségekre és képességekre ugyanúgy, mint a tanulók otthonról hozott háttérismereteire Az órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért hasznos, ha a tananyag az általuk ismert tartalmakra épül, ami például más tantárgyak anyagának integrálásával érhető el.
Az életkor szerepe a nyelvelsajátításban
A nyelvtanulásnak ebben a szakaszában, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredmény nem várható, ugyanakkor rendkívüli fontossággal bír a későbbi nyelvi és pedagógiai fejlődés szempontjából. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában egyes gyerekeknél előfordulhat egy ún. csendes szakasz, melynek során eleinte - ameddig készen nem érzik magukat erre - nemigen szólalnak meg. A kezdeti nyelvtanulási folyamatban a négy nyelvi alapkészség közül a legfontosabbak a hallott szöveg értésének és a beszédkészségnek a fejlesztése. Ezt a tanórai utasításokkal, mozgásra épülő játékokkal, cselekedtető feladatokkal érhetjük el. A fokozatos fejlődés során el kell érnünk, hogy a tanuló merjen idegen nyelven megszólalni.
Sokoldalú személyiségfejlesztés
Kisiskolásokról lévén szó, a tanítás-tanulás középpontjában a holisztikus, az egész személyiséget harmonikusan fejlesztő megközelítés áll. Olyan tevékenységi formákat kell választani a nyelvi foglalkozásokon, melyek a tanulók nyelvi készségein kívül személyiségük más - érzelmi, értelmi, társas, erkölcsi, testi - területeit is fejlesztik egyidejűleg. Az érzékszervek és az érzelmek minél teljesebb, szélesebb körű bevonása, a különböző tanulói típusoknak megfelelő tanítási technikák (pl. vizuális, mozgásos) alkalmazása és variálása biztosítja a tananyag több oldalról való megközelítését, kellő mélységű rögződését, emlékezetessé téve a tanulási folyamatot minden egyes tanuló számára. A folyamatos ismétlésnek nagy jelentősége van az ismeretek hosszú távú memóriába vésődése szempontjából.
Készségfejlesztés
A negyedik évfolyamon elsősorban a szóbeliség: a hallás utáni értés és a beszédkészség fejlesztése a meghatározó. A nyelvórán a pedagógus már a kezdetektől törekedjen a célnyelvi óravezetésre. Az önálló beszéd tekintetében a követelmények a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Elengedhetetlen a helyes kiejtésre való törekvés, hiszen ebben az életkorban a gyerekek még nagyon fogékonyak erre. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók a pedagógustól mindig a helyes kiejtést hallják. (Ezért hasznos az anyanyelvi beszélőkkel készített hanganyagok használata is!) Amennyiben a tanulók már korábban elkezdték az idegen nyelvvel való ismerkedést, negyedik osztályos korukra nagy valószínűséggel már foglalkozhatnak az olvasással és az írással. Az idegen nyelven történő írás és olvasás bevezetésével - figyelembe véve az adott tanulócsoport összetételét, képességeit, érdeklődését, motivációját - érdemes várni, amíg erre a konkrét igény megfogalmazódik.
Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelv tanulása közben, a változatos szaktárgyi tartalmaknak köszönhetően már most megismerkedhetnek a célnyelv országaival, népeivel, mindennapjaival, ünnepeivel. Ezeket a frissen szerzett ismereteiket összehasonlítva - saját nemzeti értékeinkkel, szokásainkkal, ünnepeinkkel - válnak egyre tudatosabbá, fogékonyabbá a magyar nemzeti kultúra és hagyományok iránt, valamint nyitottabbá és toleránsabbá más népek, nyelvek, szokások, kultúrák iránt. Ebből a szempontból kiemelkedő szerep hárul a nyelvórán az autentikus, hagyományos és eredeti anyagok használatára (versek, gyermekdalok, mondókák, kiszámolók stb.).
Autonóm nyelvtanulóvá válás
A kisiskoláskori nyelvtanulás egyik fő célja a későbbi tudatos nyelvtanulás megalapozása. Ezért kiemelt célként kezelendő a tanulási készségek, a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megkezdése már ebben a korai szakaszban is. A tanulás tanulása egyrészt a továbbfejleszthető nyelvtudás megszerzése - mint az élő idegen nyelv műveltségterület konkrétan megfogalmazott céljának elérése - szempontjából elengedhetetlen, másrészt, mivel az alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési terület, megvalósítására különös hangsúlyt kell fordítani.
Témakörök, Kapcsolódások
Rövidítések:
Énkép
Énkép, önismeret
Hon
Hon- és népismeret
Eu
Európai azonosságtudat
Ek
Egyetemes kultúra
Körny
Környezeti nevelés
IK
Információs és kommunikációs kultúra
T
tanulás
TLE
Testi és Lelki egészség
Felnőtt
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
- Az én világom

- Játékok, színek, számok.
Énkép
- Én és a családom

- Családtagok, családfa, emberek leírása
Énkép
- Az otthonom

- Szobák, bútorok, az én szobám
Körny + Eu + Ek
- Kedvenc állataim

- Házi kedvenceink. Az állatkereskedésben.

- Más földrészek állatai. 
Körny
- Az állatok leírása

- Az iskolám

- Osztályterem, A hét napjai. Tantárgyak.

- Órarendem. Az iskola
Körny + T + Eu + Ek + IK
- A játszótéren

- A parkban. Kedvenc elfoglaltságom és sportom.

- Angol/német gyermekjátékok
TLE
- Kedvenc évszakom

- A naptár, Hónapok, évszakok. Időjárás, öltözködés.

- Jeles napok, ünnepek.
Hon
- Barátaim közel és távol

- Bemutatás. Tulajdonságok. Levélírás, bemutatkozó levél.

Lakóhelyem bemutatása
T + Énkép
Tartalmak
Angol nyelv
1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (ANGOL) 4. évfolyam
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok


Szándék
Kezdeményezés és válasz
Köszönés
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi!
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about you? 
Hi!
Elköszönés
Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night.
Goodbye. 
Bye! 

Good night. 
Thanks. Bye! 
Bemutatkozás, bemutatás
My name is… 
Have you met Jane?
Hello. 
Hi! 
Nice to meet you. 
Köszönet és arra reagálás
Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
That’s all right.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz

Tetszés, nem tetszés
Do you like it? 
Do you like swimming?
Yes, I do. No, I don’t. I don’t like it.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz

Dolgok, személyek megnevezése
What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean?
It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ Is it used for…?
Információkérés, 
információadás
Where is he? 
What is she doing?
He is in the kitchen. 
She is sleeping.
Tudás, nemtudás
Where is she?
I don’t know.
2. FOGALOMKÖRÖK (ANGOL) 4. évfolyam
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség 
Present forms of verb be
I’m clever. 
Are you strong? Yes, I am. 
I’m not hungry.


Present forms of there is/there are 
There are five books in my bag.


Imperatives
Sit down! Don’t stand up!
Birtoklás kifejezése

Possessive adjectives
my book, your pet, his/her name


Present forms of have got 
I’ve got two brothers. 
I haven’t got a dog. 
Have you got a budgie? Yes, I have.
Térbeli viszonyok
Irányok, 
helymeghatározás 

Where? 
Here, there, left, right 
In, on, under, 
Időbeli viszonyok
Időpont 

When? In the morning, in the afternoon, at night 
What time is it? It’s 9 o’clock. 
Monday, Tuesday.... 
January, February....
Mennyiségi viszonyok

Singular/plural forms of nouns 

Cardinal numbers 1-20
How many cats are there in the picture? There are ten.
Minőségi viszonyok


What’s it like? 
It’s big, small, beautiful, ugly, ... 
What colour is it? 
It’s red, blue, ...
Logikai viszonyok

Linking words
And/or/but
Szövegösszetartó eszközök

Demonstrative Pronouns 
Personal Pronouns 
Articles
This/that/these/those 

I,you,he,she,it,we, they 
A, an, the
Német nyelv
1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK (NÉMET) 4. évfolyam
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Bemutatkozás 
Ich heiáe ...
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok.
Tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése, leírása
Das ist ...
Információkérés, információadás
Wie ist ...? Prima.
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht
Tudás, nem tudás
Ich weiá (nicht).
2. FOGALOMKÖRÖK (NÉMET) 4. évfolyam
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség
Pr„sens
Ich bin Zu Hause. Die Sonne scheint schön.
Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás 

hier, dort, links, rechts, 
oben, unten
Időbeli viszonyok
Időpont
um, am, wann?
um 8 Uhr, am Freitag
Mennyiségi viszonyok
Határozott mennyiség

eins, zwei... 
ein Ball, eine Schülerin
Minőségi viszonyok

Wie?
Ich bin groá, meine Freundin ist klein.
Esetviszonyok
Névszók a mondatban
Nominativ
Die Katze ist schwarz.
Szövegösszetartó eszközök
Kötőszók, 
Névmások

und/oder/aber/ 
das 
ich, mein,
Tanulói tevékenységek
Az általunk leginkább javasolt tevékenységi formákat alapvetően meghatározzák az általános iskolai nyelvtanulási-nyelvelsajátítási folyamat leírására vonatkozó általános alapelvek. Ezek alapján leszögezhető, hogy az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat célszerű alkalmazni, melyek segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési területek:
- minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása,
- a mozgás, az érzelmek, kreativitás és fantázia szerephez juttatása,
- játékosság - mint a gyerekek számára természetes közeg - megteremtése,
- kooperatív munkaformák alkalmazása,
- az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés céljából.
Javasolt tevékenységformák
- TPR (instrukciók követése mozgással) (szk, egy)
- Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, egyszerű, mozgással kísért dalok) (k, egy)
- Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és előadási mód) (n, i)
- Mondókázás (hagyományos, népi mondókák illetve modern jazz chant-ok) (k, egy)
- Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces, / mozgásos, mutogatós, táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus, fantázia, szerepjáték, ügyességi, / labdajátékok, társasjátékok, dominó, kártyajátékok) (egy, k, é, i)
- Manipulatív, kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, ragasztás, papírhajtogatás, kollázs, plakátkészítés, gyurmázás, agyagozás, képeslap-, meghívókészítés, modell-, makettkészítés) (p, d, szk, é)
- Mozgásos tevékenységek (tornázás, sorversenyek, kidobós, ugróköteles, fogócska) (egy, szk)
- Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, méricskélős feladatok, pl. lebeg-e vagy elsüllyed, melyik mekkora, nehezebb, hosszabb, gyorsabb, hogyan változik valami: milyen színű, méretű, formájú, állagú volt és lett) (szk, é, i, kr)
- Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információ hiányon és/vagy vélemyén különbségen alapuló feladatok) (k, é, egy, i)
A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a pedagógust.
Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos és az adott tevékenységi formákhoz leginkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U” vagy félkör alakú ülésrendet, mellyel a fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka végzésére kiválóan alkalmas a két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok alkalmazása.
Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van.
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva:
Hallás utáni megértés
A tanuló
- értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos egyszerűbb utasításait
- a pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott kérdésre tudjon nonverbális választ adni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést teljesíteni (TPR, teljes testi válasz)
- képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék stb.) megérteni
- értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést
Beszédkészség
A tanuló
- a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékokat legyen képes kifejezni (a köszönés, bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái)
- legyen képes a tanórai egyszerű interakciókban részt venni és ezekben rövid válaszokat adni
- a tanult verseket, dalokat, mondókákat legyen képes reprodukálni
- a tanult nyelvi elemeket legyen képes a megfelelő szituációkban használni és szerepjátékokban részt venni
- tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját közvetlen világáról
Olvasási készség
A tanuló
- ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit
- ismerje fel a tanult szavak írott alakját
- a tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni
- ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg
- tegye meg a kezdő lépéseket az alapvető olvasási stratégiák kialakítására
Íráskészség
A tanuló
- legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására
- legyen képes helyesen lemásolni ismert szavakat
- legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott szövegeket
MATEMATIKA
Célok és feladatok
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán a tanulók felkészítése az egyre önállóbb ismeretszerzésre a tanulás - ezen belül a matematikatanulás - iránti pozitív attitűd kimunkálásával, a megismerőképességek és szokások fejlesztésével, formálásával, az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával.
A cél szolgálatában feladatunk, hogy formáljuk és fejlesszük a tanulók
- figyelmét, megfigyelőképességét,
- emlékezetét,
- lényegkiemelő és absztrahálóképességét,
- általánosításra való képességét,
- összefüggéslátását,
- megértését,
- alapvető matematikai képességét, és készségét,
- gondolkodását,
- önállóságát az ismeretszerzésben és az ismeretek rendezésében, alkalmazásában,
- alkotóképességét
- helyes tanulási szokását,
- a matematikai tevékenységek iránti érdeklődését,
- az életkornak megfelelő kommunikációs képességét,
- a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességeit (pl. pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, együttműködés, felelősségvállalás).
Az alsó tagozaton, a matematikai fogalmak építésének kezdeti szakaszában a tanulói tevékenységeknek kettős szerepe van. A matematika tanulásának is a saját, cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés az alapja. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. Másrészt ezek a tevékenységek válnak belsővé, gondolativá, azaz ezek képezik a gondolkodási tevékenységek alapját is.
A fejlesztést szolgáló és a matematikai ismereteket alapozó tevékenységek fontosabb területei:
- összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, megfigyelés,
- válogatás, osztályozás és rendezés,
- lényegkiemelés,
- absztrahálás és konkretizálás,
- tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.), megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával,
- állítások és kérdések értelmezése,
- tudatos emlékezetbe vésés, felidézés,
- általánosítás és specializálás,
- ellenőrzés,
- döntés
- adatok gyűjtése (számlálás, mérés, megfigyelés és számítások útján), rögzítése, rendezése,
- összefüggések keresése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása,
- probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben gondolati úton,
- tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás,
- analógiák felismerése, követése,
- algoritmusok követése.
Az első négy év matematikatanulásának feladata - a fejlesztési feladatokon túl - olyan alapvető matematikai ismeretek elsajátíttatása, amelyek egyrészt biztosítják a problémamentes továbbhaladást a kötelező oktatás keretében, másrészt segítik a többi tantárgy, műveltségi terület céljainak megvalósulását. A matematika kiemelt témaköreiben az ismereteket folyamatosan összekapcsolva, a konkrétumokhoz mindig újra visszatérve, spirálisan bővítjük. A megértésen alapuló tanulás lényegéhez tartozik, hogy az újabb ismeretelemeket a korábban megszerzett ismeretekhez, sőt ezek alakuló rendszeréhez kapcsoljuk. Ezért már az alapozó szakaszban is fontos szerepe van a témák együttépítésének.
Főbb matematikai témáink:
- Gondolkodási és megismerési módszerek (osztályozás, rendezés, állítások és nyitott mondatok, kombinatorikus alkotások és gondolkodás)
- Számtan, algebra (a természetes szám fogalma a tízezres számkörben, számrendszer, műveletek fogalma, számolás, törtszám és negatív szám fogalmának alapozása, szöveges feladatok megoldása).
- Relációk, függvények, sorozatok.
- Geometria (alkotások, transzformációk, tájékozódás, mennyiségek és mérésük).
- Statisztika, valószínűség.
Alapvető fontosságú, hogy valódi tudáshoz segítsük eljutni a gyerekeket. Ne szavakkal, állításokkal ismerkedjenek meg elsősorban, hanem azokkal a tényekkel, fogalmi tartalmakkal, a tárgyi valóságban megtapasztalható összefüggésekkel, amelyek biztonságos alapot képeznek a ráépítéshez, s a megfogalmazások is a tanulók saját alkotásai legyenek. A gyerekek tempójának megfelelően haladva az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt a nagy mennyiségű ismeret gyors (de felszínesebb) megszerzésével szemben.
A matematikai képességek fejlesztésének eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam befejezése után a tanulók megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a matematikatanulás iránti pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat.
Az alsó tagozat négy évfolyamában két tanulmányi szakaszt különböztetünk meg: az 1. szakasz az 1. és 2. osztályban , a 2. szakasz a 3. és 4. osztályban valósul meg. A két szakasz jellemzően szétválasztható céljait és feladatait a következőkben foglaljuk össze.
Célok és feladatok a két tanulmányi szakaszban
A megismerő képességek közül az első 4 évfolyamon döntő fontossága van a tapasztalatszerzésnek.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Tudatossá és akaratlagossá kell tenni a gyerekek megfigyelését, a megfigyeltek kifejezését mozgással, tevékenységekkel, tevékenységhez, szituációkhoz kötődő saját szavakkal.
Váljanak képessé a megfigyelt adatok önálló feljegyzésére, rendezésére, rendszerezésére, köztük összefüggések keresésére, felismerésére, kifejezésére előbb konkrétan, aztán egyre általánosabb formában.
A gondolkodás fejlesztésében a konkrét helyzethez kötött, alkotó gondolkodás a kiindulópont, s csak ennek tudatos továbbfejlesztése mellett jelennek meg a logikai elemek és a problémamegoldó gondolkodás.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Alkotásaik révén értsék meg a tanult ismereteket és azok kapcsolatait, és az ítéletek igazságának megítélésével megalapozzuk a logikai gondolkodást. Váljon hasznos gyakorlattá egyszerű algoritmusok követése, valamint analógiák megértése és alkalmazása.
Alkotásaik segítségével önállóan is tudják ellenőrizni elgondolásaikat (konkretizálás), előállítani egy probléma többféle (egyszerű esetben az összes) megoldását (rendszerlátás). Váljon gyakorlatukká a maguk illetve mások által megfogalmazott egyszerűbb és összetettebb ítéletek megítélése (igazsága, érdekessége, fontossága, hasznossága, szépsége szerint).
Az első négy évben célunk a gazdag tartalmú, egyre absztraktabb természetes számfogalom és műveletfogalmak kiépülése. Váljon könnyeddé az átjárás a valóság és az elvontabb ismeretek között (absztrahálás és konkretizálás). Alakuljanak ki jól működő számolási készségek.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
A százas számkörben jó képzetük alakuljon ki az egyedi számokról, nagyságukról, viszonyukról. Épüljön fel a négy alapművelet tapasztalati tartalma, s ez alapján szituációkhoz, szöveges feladatokhoz tudják hozzákapcsolni a megfelelő műveleteket. 
Jó jártasság kiépülését szeretnénk szolgálni a kétjegyűek összeadásában, kivonásában. Célunk továbbá a szorzótáblák és a megfelelő osztási esetek biztonságos ismerete. 
A tízezres számkörben jó számfogalmuk és számérzetük alakuljon ki. Értelmezzék és alkalmazzák helyesen a négy alapműveletet, ismerjék a műveleti sorrendekre vonatkozó megállapodásokat (zárójelezés és zárójelelhagyás). 
A százas számkörben megtanult számolási esetek analógiás kiterjesztése alapján jó fejszámolási készséget kívánunk kialakítani a 0-ra végződő háromjegyű és a 00-ra végződő négyjegyű számok körében; és ehhez kapcsolódó megbízható becslőképességet. 
A helyiértékes és számrendszeres gondolkodás alapján megértett írásbeli műveleti algoritmusok helyes alkalmazása. 
Jó szemléletes képet kívánunk kialakítani egyszerű (kis nevezős) törtekről és kis abszolútértékű negatív számokról.
A mindennapi élet gyakori igénye a szóbeli és az írásbeli megfogalmazások megértése és azok átkódolása cselekvéssé. Átkódolásra késztetnek a szöveges feladatok is megoldásuknak abban a fázisában, amikor alkalmas modellt keresünk az összefüggések leírására (formalizálás). A rugalmas gondolkodás feltétele ennek megfordíthatósága is, amely a formalizált feladatok képpé, szöveggé alakítását (konkretizálás) igényli. Az átkódolás képessége fejleszthető olyan tevékenységekkel, amelyek többféle eszközzel, más-más modellel mutatják meg ugyanannak a problémának a megoldását. Az átkódolás képessége nélkülözhetetlen a négy absztrakciós szint (cselekvéses, szemléletes, fogalmi, formalizált) egymásba alakításához.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Célunk az irányított problémamegértés és megoldás szolgálata, elsősorban tevékenységgel vagy szóbeli megfogalmazás alapján. Egyszerű modellek értelmezése képpel, helyzettel, történéssel és szöveggel.
A szóban és írásban megfogalmazott problémák megértése, alkalmas modellek keresése és a megoldás teljes folyamatának egyre önállóbbá válása; többféle megoldás keresése és összevetése. Modellek értelmezése és átkódolása egymásba kép, helyzet, történés és szöveg alapján.
Fejleszteni kívánjuk az összefüggéslátás, az összefüggés-felismerés és az összefüggésekben való gondolkodás képességét.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Ismerjék meg a konkrét tárgyak, személyek, dolgok egymáshoz való sokféle viszonyát, kapcsolatát. Tanulják meg kifejezni ezeket a viszonyokat az összetartozó párok, hármasok megkeresésével, szavakkal (általánosítás nélkül).
Ismerjenek meg elvontabb fogalmak (számok, alakzatok, egyéb adatok) közötti kapcsolatokat, összefüggéseket, viszonyokat. Tanulják meg kifejezni ezeket az összetartozó párok, hármasok megkeresésével, sorozatba, táblázatba rendezésével, szavakkal, jelekkel. Működtessék a megismert kapcsolatokat problémamegoldásaik során. Ismerjenek fel adatok között összefüggéseket.
Célunk a jó tájékozottság elérése térben és időben.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Alakra és méretekre jellemző tulajdonságok tapasztalati megismerése, tudatosítása, változások megfigyelése. Mozgásos tájékozódás a kisgyerek szűkebb környezetében, az irányok kiemelődése.
Alakzatok és változásaik jellemezni tudása mennyiségi és minőségi tulajdonságaikkal, kapcsolataikkal. Tájékozódás külső támpontok szerint és saját testhez viszonyítva. 
A környezetünkből szerzett információkat, a minket ért hatásokat saját elképzelésünkkel, illetve elvárásainkkal összehasonlítva szinte folyamatosan értékeljük, a magunk által kialakított mércével mérjük. Vonatkozik ez nemcsak a hosszúság, tömeg … ismert mennyiségekre, de az események bekövetkezési valószínűségére is. A kvantitatív mérés technikájának elsajátíttatása a mennyiségek gyakorlati mérésén alapul. A tevékenységek során szerzett tapasztalatok segíthetik a reális képzet kialakítását a mennyiségek fogalmairól. A mérési eredmények megértéséhez a statisztika elemi módszerei szükségesek.
1. szakaszban (1., 2. osztály)
2. szakaszban (3., 4. osztály)
Az összehasonlítást és összemérést követően elsődlegesen alkalmi egységekkel tanulják megmérni a legegyszerűbb mennyiségeket, amelynek eredményeképpen megalapozódik a mennyiség, egység és mérőszám többirányú kapcsolata.
Alkalmi és szabványos egységekkel való mérésben jó gyakorlottság elérése, a mérési eredmények összehasonlítása és viszonyuknak az értelmezése előkészítést jelent a mértékváltásokhoz és számításokhoz.
A tanulás-tanítás módszerei döntően befolyásolják a célok elérhetőségét. Ezért szükségesnek tartjuk a célok mellett a módszertani gondolatok megfogalmazását is.
Módszertani alapelvek
1. A kisiskolás gyereket általában érdekli a környezete, a világ, amelyben él. Megismerése vonzó a számára, ha a saját természetes módján, saját tempójában foglalkozhat vele. A matematika a valóság megismerésének, s ezáltal a megismerőképességek fejlesztésének is eszköze. Ezért kettős öröm forrása lehet, ha a gyerekek átélhetik a világ egyre jobb megértésének izgalmát és a saját szellemi gyarapodásuk élményét. Ez a kettős motívum legyen a matematikával való foglalkozás legfőbb mozgatója.
2. Az alsó tagozatos gyerek matematikatanulása a cselekvő, személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik, és sok esetben még nem is léphet túl rajta. Ha a kisgyerek megtanul helyzeteket, képeket, történéseket megfigyelni, ezeket rekonstruálni, eljátszani, lerajzolni, elmondani, leírni, jelekkel kifejezni, akkor megtette az első lépést a megismerés útján. Az absztrakció alapja a sokszínű, sokféle konkrétum megismerése.
Hasonlóan: a problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való, cselekvő megoldása lesz az alapja a gondolati problémamegoldásnak, s ezáltal a világ megértésének és a gondolkodás fejlődésének is.
3. A tapasztalatok egy részét a gyerekek megszerezhetik saját környezetükben. Az eligazodást segíti ezek felidézése, bekapcsolása a friss élmények közé. A tapasztalatok más részének biztosítása azonban a tanító dolga. Főként az ingerszegény környezetben élő tanulók számára elengedhetetlen a kellően változatos megjelenésű és tartalmú tapasztalat biztosítása az iskolában, hiszen az ő hátrányuk azáltal is növekszik, hogy a hiányzó élményeket pótlólag sem tudják önállóan megszerezni.
A cselekvő tapasztalatszerzéshez és problémamegoldáshoz eszközökre van szükség. Az eszközök egy része a gyerekek saját teste és természetes környezetének tárgyai, más része viszont mesterséges, határozott céllal készített taneszközök.
A taneszközök a tanulás eszközei; mindenkinek addig kell biztosítani őket, ameddig a megfelelő képzettartalmak ki nem alakulnak a segítségükkel, ameddig nem képes a gyerek gondolati szinten végigjárni egy-egy megismerési, illetve problémamegoldó utat.
Az eszköz használata szélsőséges esetben hátráltathatja is az absztrakciós folyamatot, ha kényelemből nem teszi félre egy-egy tanuló. Tapintatos irányítással célszerű ilyenkor rászorítani őket is, hogy próbálják eszköz nélkül kigondolni a feladat megfejtését.
Ennél nagyobb veszélyt jelent a konkrétumtól való indokolatlanul korai elszakítás. A veszély elkerülhető, ha ismerik a gyerekek a célt, (hogy majd fejben, eszköz nélkül, a tevékenységet elképzelve, vagy gondolatban is tudjanak megoldani hasonló problémákat), valamint, ha olyan légkörben dolgozhatnak, amelyben nem szégyen, hanem érték a munkaeszköz értelmes használata. Ilyen légkörben általában rábízhatjuk a gyerekekre, hogy meddig és mire használják a jól megismert eszközöket.
4. Még az alkalmasan kimunkált eszköz sem fejleszt önmagában. A problémamegoldó gondolkodást problémák megoldása fejleszti, az alkotó gondolkodásra csak alkotások létrehozásával nevelhetünk.
A probléma a megoldás keresésére motiválja az egészséges gyereket. Ha azonban a problémát magunk bontjuk apró lépésekre, s a gyerek dolga csak az utasítások végrehajtása, akkor éppen azt a lehetőséget vesszük el a gyerekektől, hogy gondolkodásuk fejlődjön. Ha az alkotás létrehozása helyett a kész alkotás szemlélése, „elemzése, értelmezése” a gyerek dolga, akkor kreativitását, alkotóképességét sorvasztjuk el.
5. A tanító szerepe a tanulási helyzetek megteremtése, megszervezése, a megfelelő problémafelvetés, a megoldásához használható eszközök biztosítása. A tanító feladata a nyugodt munkalégkör és a megfelelő motiváció kialakítása is.
A tanulás legjobb motívuma a tárgy, tevékenység érdekessége, szépsége. Az adott korosztályban a gyerekeknek még mindig az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék. Ezért a problémák játékba ágyazása sok esetben alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkánknak. A játék azonban nem az egyetlen motivációs lehetőség; a kitalálás izgalma, a felismerés, megértés öröme, az alkotás szépsége a kisgyereket éppúgy magával ragadhatja, mint az alkotó felnőttet.
Néha szükség lehet a tárgytól független motivációra is. Célszerű azonban ezt a formát legfeljebb átmeneti megoldásként alkalmazni, mert könnyen válhat a belső motiváció alakulásának gátjává, ha a tevékenység helyett az érte „járó” jutalom vagy büntetés kerül az érdeklődés középpontjába. A piros pontok, csillagok, kis és nagy ötösök bizonyos esetekben alkalmasak lehetnek az értékelés tárgyiasított kifejezésére, de túlzott és főképpen nem átgondolt alkalmazásuk többet árthat, mint amennyit nyerünk vele.
A jó munkalégkör egyik feltétele a tévedés és vita szabadsága. Ha téves gondolataikat is nyugodtan kimondhatják a gyerekek, és senki nem büntet érte, akkor kellemesebbé válik a tanulás, és a tanító is megérti, mi okoz gondot. Így a téves gondolat tisztázásához újabb problémákat vethet fel, bevonhatja a többi tanulót is, akik érveléssel, példákkal, saját gondolataik kimondásával segíthetnek.
A matematikában viszonylag kevés olyan konvención alapuló ismeret van, amelyben a gyerekek külső tekintélyre szorulnak. Az igazság kritériuma a valósággal való egyezés. Ez teszi alkalmassá e tárgyat arra, hogy a gyerekek megtanulják ellenőrizni és értékelni saját és egymás munkáját.
6. A tanulók tudásában és képességeiben egyaránt nagy különbségek vannak. Az ehhez való alkalmazkodás célja minden tanítványunk optimális fejlesztése, s nem egy adott tudásszinten való megtartásuk, vagy a különbözőségek állandósítása.
Differenciálni lehet direkt módon: különböző tennivalók, problémák kiosztásával. Ennél sokszor hasznosabb az olyan feladatok kitűzése, amelyekben mindenki képessége szerint teljesíthet. A különféle szintekhez való alkalmazkodás azonban nem merül ki a problémák differenciálásában. A megoldás módja, eszköze, absztrakciós szintje, a szükséges idő, a megoldási tevékenység önállósága, az ellenőrzés és értékelés mind hozzáigazítható a különféle adottságokhoz és igényekhez.
7. A gondolkodás fejlődésében nagy szerepe van a nyelvnek. A gondolatok önálló megfogalmazása azonban akkor is jobban hozzájárul a fejlődéshez, ha kezdetben pontatlan, mint ha a tanító szavait próbálnák a gyerekek utánozni.
A kisiskolás gyerekeknek nem az egyetlen és nem a legtermészetesebb kifejezési módjuk a nyelv, főként, ha valami újszerű közölnivalójuk van. A megmutatást, eljátszást, lerajzolást éppúgy alkalmas kifejezésnek tekinthetjük kezdetben, mint a szituációhoz kötött beszédet.
A szakszavak használatát a megfelelő fogalom kialakulásához célszerű kötni. Amíg csak a konkrét tartalmakról képes a kisgyerek gondolkodni, addig a megnevezés gátolhatja is a fogalomalakulást. Engedjük ezen a szinten használni a köznapi kifejezéseket.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
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1.
2.
3.
4.

Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Matematika
5
4
4
4
4
3
4
3
Összesen
5
4
4
4
4
3
4
3
A tanulók értékelése
Kisiskolás korban a tanítói értékelés dominál, ugyanakkor fokozatosan fejlesztjük a reális önértékelésre való képességet. A külső és belső értékelést az előre adott szempontok és az ellenőrzés során szerzett információk alapozzák meg.
Az ellenőrzés területei, formái
A megfigyelések:
- A tanulók - tanító által történő - megfigyelése:
- önálló tevékenység közben;
- csoportmunkában való részvétel során.
- Tanulói megfigyelések:
- egymás munkájának segítése csoportmunkában;
- önellenőrzés.
A fejlődési folyamat követése során végzett elemzések informálnak
- a tanulók egyéni haladásáról (tanulási mód, tempó, egyéni nehézségek, különleges érdeklődés, egyéni teljesítmény …);
- a fogalomépítés aktuális szintjéről.
A diagnosztikus mérések segítik annak megállapítását, hogy az „indulási” és várható „érkezési” szint között meghúzott fejlesztési folyamat ívének mely pontján észlelhető hiány, töréspont. Ezek differenciált okainak kutatása teszi lehetővé a „formáló-segítő” értékelés megfogalmazását.
Szummatív mérések is hozzájárulnak ahhoz, hogy pontos képet alkossunk a tanulók tudásáról, képességeik fejlődéséről. Ezek a mérések azonban semmiképpen nem fontosabbak és nem adnak hitelesebb információkat a gyerekek felkészültségéről, mint a velük folyamatosan együtt dolgozó pedagógus megfigyelései.
A tanulók értékelése során az egyén fejlettségét viszonyítjuk a saját képesség szerint elérhető legmagasabb szinthez, valamint a fejlesztés során várható eredményhez.
A különböző témakörökben megfogalmazott szöveges (vagy számmal kifejezett) értékelés színterei:
- A probléma felismerésének, megértésének mértéke különböző tapasztalati területeken.
- Az eszközhasználat szintje, az önálló tapasztalatszerző tevékenység hatása a feladatmegoldásra.
- Az önállóság foka a lényegkiemelésben, az összefüggések felismerésében, kifejezésében.
- A matematikai modellek alkalmazásának mértéke és könnyedsége.
- A különböző matematikai tartalmak és fogalmak elsajátításának szintje.
- A kommunikációs képesség formája és színvonala.
A tanulói önértékelés formálódását szempontok megfogalmazásával segíthetjük. Például:
- A motiváltság és az aktivitás mértéke.
- A figyelem, az együttműködés, a tolerancia színvonala.
- Pozitívumok, negatívumok, erősségek, gyengeségek megfogalmazása.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Taneszközök
A taneszközök egy része a gyerekeket körülvevő tárgyakból kerül ki (a tanító vagy a gyerekek gyűjthetik) változatlanul vagy kis változtatással. Más részük azonban mesterségesen, meghatározott céllal kifejlesztett eszköz. Az előbbiekre csak példákat sorolunk (egy-egy tanulási célhoz kapcsolva), az utóbbiakat pedig maradéktalanul felsoroljuk.
A) Tárgyak, gyűjtemények, játékok a gyerekek környezetéből
Rövidítések:
H-L Gondolkodási, megismerési módszerek; halmaz, logika
K Kombinatorika
Sz-A Számtan, algebra
/sz számfogalom építése, számlálás, közelítő számlálás
/mé mérés
/mű műveletek értelmezése, műveleti tulajdonságok
Ö-F-S Összefüggés, függvény, sorozat
G Geometria
St-V Statisztika, valószínűség


Név: (mennyiség)
A felhasználás területei
Termések (vadgesztenye, bab, lencse, rizs, kukorica, borsó, mák ..., kb. egy-egy dl-nyi mennyiségben), falevelek
Sz-A/sz, mé, mű
Csomagolópapírok, tapétadarabok, szövetdarabok apróbb-nagyobb mintával
Sz-A/sz; 
G
Apró használati és játéktárgyak (ceruzák, tollak, füzetek, műanyag poharak, tálcák, szívószálak, doboznyi gemkapocs, gyufaszálak, szög, rajzszög, gyöngyszemek, építőelemek, pénzérmék, kártyák, papírlapok, borítékok ...)
Sz-A/sz, mé, mű; 
K; 
G
Üres dobozok, üvegcsék
Sz-A/sz, mé
Zsinegdarabok, papírcsíkok, láncok (pl. gyöngylánc, gemkapocslánc, szívószállánc)
Sz-A/mé
Fonalkarikák, szalagkarikák 
H-L
Szövegek (könyv, kiemelt szövegrészek ...)
Sz-A/sz; St-V
Gombok
H-L; Sz-A/sz, mé
Társasjátékbábuk 
Játéktáblák (sakktábla, malom, játékpálya)
Sz-A/sz, mű; 
St-V
Vásárlási blokkok, használt utazási jegyek
Sz-A/sz, mű
Olló
G
Zsebtükör
G
Átlátszó papírlapok, celofán (1 csomag/év)
G
Mozaikjáték (Tangram, Ezt rakd ki!)
G; Sz-A/mé
Játékkártyák (Fekete Péter, Csacsi Csabi, Bohócok; memóriakártyák)
H-L; K; St-V
Babilon-készlet (TRIÁL)
G
B) Megvásárolható taneszközök
Név: (mennyiség)
A felhasználás területei
Mérőszalag papírból (PIÉRT, ÁPISZ)
Sz-A/mé
Egyenes vonalzó, háromszögvonalzó (PIÉRT, ÁPISZ) 1-1 db
Sz-A/mé; G
Sablonok (PIÉRT, ÁPISZ)
G
Körző (PIÉRT, ÁPISZ)
G
Piros-kék korong (1 doboz) (PIÉRT, ÁPISZ)
Sz-A/sz, mé, mű
Számolópálca (1 csomag) (PIÉRT, ÁPISZ)
Sz-A/sz, mé, mű
Dobókocka (3 db) (PIÉRT, ÁPISZ)
Sz-A/sz, mé, mű; St-V
Számkártyák (PIÉRT, ÁPISZ; 1. és 2. osztályos Munkafüzet mellékletében)
Sz-A/sz, mű; K
Játékpénz (PIÉRT, ÁPISZ; 1. és 2. osztályos Munkafüzet mellékletében)
Sz-A/sz, mű
Pontrácsok, vonalhálók (PIÉRT, ÁPISZ)
G
Zsebszámológépek
Sz-A, Ö-F-S
C) Meghatározott céllal készített taneszközök
Név: (mennyiség)
A felhasználás területei
Logikai játék (különféle változatban)
H-L; K; Ö-F-S; St-V
Színesrúd-készlet
Sz-A/sz, mé, mű; 
Ö-F-S; G; K; St-V
Dienes-készletek (kiegészítő készlet a színesrúd-készlethez)
Sz-A/sz, mé, mű; G
Leltárlap
Sz-A/sz, mé, mű
Tér- és síkmértani modellezőkészlet
G
Lyukas- vagy szögestábla gumigyűrűkkel
Sz-A/sz, mé, mű; G
Törtes készlet; törtes mozaik
Sz-A/sz, mé, mű
Abakusz
Sz-A; Ö-F-S
Szemléltetést segítő eszközök
A tanulók által használt eszközök nagyobb méretben.
Számegyenesek, mérőszalagok különböző beosztással.
Írásvetítő.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Tartalmi szempontok
- Szakmailag kifogástalan.
- Támogatja a tantervben megfogalmazott célok elérését; szem előtt tartja a tanulók személyiségformálását; hangsúlyt helyez a képességfejlesztésre.
- Ötletes és a gyerekek életkorának megfelelő, számukra érdeklődést felkeltő megfogalmazásaival, figyelemfelkeltő fotóival és ábráival hozzájárul a pozitív tanulási motiváció felkeltéséhez és fenntartásához. A kisiskolás korú gyerekek sajátosságainak megfelelően törekszik az életkorból adódó játékszeretet és alkotásvágy kielégítésére. Változatos tevékenységek szervezésére tesz javaslatokat, ezáltal segítséget nyújt a kisgyerekek ingerszükségleteinek kielégítésére.
- Olyan útmutatásokat, tanulási feltételeket fogalmaz meg, amelyek jól szolgálják a tanulói fejlesztést. Nem nélkülözi a megértés igényét, ezt önálló tapasztalatszerzéssel, többszörös konkretizációval segíti. A fogalmakat a valóságból absztrahálja. Fontosnak tartja a szimbólumok (szakszavak, kifejezése, jelölések) tartalommal való megtöltését.
- Törekszik az új ismeretek integrálására a meglévők közé, biztosítja a strukturált tanulás feltételeit.
- Problémafelvetései alkalmat kínálnak az aktív tanulásra, az összefüggések felfedezésére, a tanulókat gondolkodásra készteti. Nyitott feladataival, illetve fordított szövegezésű problémáival többféle gondolkodási műveletet aktivizál.
- Gondot fordít arra, hogy a tanulók a bevezetett fogalmakat, eljárásokat új kontextusokban is gyakorolhassák és alkalmazhassák, ezáltal ezek egyre általánosabbá válnak, egyre mélyebbre épülnek, és kapcsolatba kerülnek a már beépült sémákkal. Kellő anyagot kínál a gyakorlás - elmélyítés - alkalmazás - rendszerezés - ismétlés fázisaira. A tananyagot spirálisan bővíti.
- Kihasználja a tantárgyi integrációt, bemutatja a matematika más tudományterületekhez való kapcsolódását.
Formai szempontok
- Könnyen kezelhető, méretében, megjelenésében (színvilága, ábrái) gyerekközpontú.
- Szerkezete átlátható, logikus.
Személyes meggyőződés szempontja
- Felépítése, szemlélete, tartalmi strukturáltsága a tanító felfogásával egyezik.
Tantárgyi tantervek
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák jelzése
- kiemelt fejlesztési feladatok:

- énkép és önismeret
ÉN)
- hon- és népismeret
H)
- európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
E)
- környezeti nevelés
K)
- információs és kommunikációs kultúra
I)
- testi és lelki egészség
TE)
- tanulás
T)
- felkészülés a felnőtt lét szerepeire
F)


- kulcskompetenciák:

- kommunikációs
k)
- narratív
n)
- döntési
d)
- szabálykövető
szk)
- lényegkiemelő
lk)
- életvezetési
é)
- együttműködési
egy)
- problémamegoldó
p)
- kritikai
kr)
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
i)
Matematika 1. évfolyam
Témakörök



Javasolt óraszámok

5 óra/hét (190 óra)
4 óra/hét (152 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
folyamatos
folyamatos
Számtan, algebra
135 óra
108 óra
Relációk, függvények, sorozatok
15 óra
12 óra
Geometria
35 óra
28 óra
Statisztika, valószínűség
5 óra
4 óra
Gondolkodási és megismerési módszerek
Cél:
- A megismerési képesség elemeinek fejlesztése: az érzékelés finomítása, gyakorlása, a figyelem szándékos összpontosításának, tartósságának, tudatosságának fokozása.
- A saját megfigyelések, gondolatok kifejezésének gyakorlása tárgyi tevékenységgel: megmutatással, válogatással, sorba rendezéssel, szóban.
- Feltételkövetés képességének és szokásának fejlesztése.
Kapcsolódások: A téma minden műveltségterülettel összekapcsolódik; eredményeit folyamatosan értékesíthetjük a többi tantárgy anyagának feldolgozásában, és egyúttal a többi tantárgy anyaga alkalmanként konkrét tartalma lehet e téma tevékenységeinek. (Pl. betűk, szókártyák, képek dalok ... összehasonlítása, válogatása ...) 





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Összkép felfogása statikus helyzetben és változás során. Szándékos figyelem. 
Tulajdonságok kiemelődése, tudatosodása összehasonlításokkal, a változás megfigyelésével, kontraszttal, szétválogatással. 
Osztályozás: szétválogatás; szemponttartás. 
(folyamatos)
Tárgyak, személyek, jelek, összességek összképben való összehasonlítása (ugyanolyan, nem ugyanolyan). 
Tárgyak, személyek, jelek, összességek válogatása egyes tulajdonságaik szerint, az eltérő és a megegyező tulajdonságok kiemelése, megmutatása (pl. az oda nem illő elem megkeresésével, a változó tulajdonság visszaváltoztatásával, szétválogatással), megnevezése. 
Egyes tulajdonságok változtatása; egyes tulajdonságokban eltérő elemek keresése. 
Több tárgy, dolog, összesség közös tulajdonságainak keresése, kifejezése szóval, jellel. 
Adott tulajdonságú elemek összeválogatása (adott tulajdonsággal jellemzett összességek létrehozása).
Fejlődik a gyerekek mozgása (nagytesti mozgás, szem-kéz koordináció, finommotorika). 
A megfigyelés szándékossá és tudatosabbá válik, a figyelem terjedelme növekszik. 
Fejlődik az analizátorok működése: tudatosan ki tudnak emelni tulajdonságokat a tulajdonságok változása során és statikus helyzetekben. 
A gyerekek ki tudják fejezni megfigyelésüket tevékenységekkel. 
Erősödik a képi emlékezésük: szándékosabbá válik a bevésés és a felidézés a történés újrajátszásával, az eredeti helyzet visszaállításával, a statikus kép újraalkotásával. 
Kialakul (fejlődik) az összességlátásuk. Kiemelkednek közös, fontos tulajdonságok; az absztrakció folyamatának kezdete.
TE) 



lk) 




I) 



T)
Sorba rendezés 
A számfogalom és a változást kifejező műveletek előkészítése. 
A darabszám és a mérőszám tartalom előkészítése: olyan relációk értelmezése, amelyek a mennyiségeket, halmazokat megkülönböztetik, illetve azonosítják nagyságuk szerint; jelölés nyíllal, a több, kevesebb jelölése a számok között értelmezett >, < jelekkel. 
(folyamatos)
Tárgyak, összességek mennyiségi tulajdonságainak megfigyelése nagyobb különbségek esetén; a különbözés irányának kifejezése szavakkal (pl. alacsonyabb, magasabb; kevesebb, több...) jelekkel, sorba rendezéssel. 
Tárgyak sorba rendezése szubjektív szempont szerint; a szempont megőrzése (pl. színek kötött sorrendjének megtartása; formák periodikus sorozata …).
Felismerik, értik és páronkénti összehasonlítással, sorba rendezéssel, szavakkal kifejezik a mennyiségfogalmakra vonatkozó kapcsolatokat (pl. hosszabb, rövidebb, könnyebb, nehezebb, több, kevesebb …).

T) 


k)
Állítások 
Köznyelvi állítások igazsága. 
Igaz és nem igaz állítások mennyiségi tulajdonságokkal, viszonyokkal kapcsolatban is. 
(folyamatos) 
Állítások alkotása képről. Állítások egyeztetése képpel, helyzettel: illik-e hozzá, igaz-e, fontos-e. 
Állítások alkotása időben lejátszódó történésekről. Történésről szóló állítások igazságának megítélése. 
Igaz állításhoz megfelelő helyzet, kép alkotása eljátszással, kirakással, rajzzal. 
Állítások igazságának eldöntéséhez, megmutatásához megfelelő képek előállítása eljátszással, kirakással, rajzzal. 
Megfigyeléseiket ki tudják fejezni egyszerű állításokkal az előttük álló és alakuló helyzetekben. Értik az ilyen (konkrét szituációra vonatkozó) állításokat, el tudják dönteni igazságukat. 
n) 

é) 
d)
Nyitott mondatok. Mennyiségek összehasonlításával kapcsolatos nyitott mondatok; lezárás behelyettesítéssel. 
(folyamatos)
Nyitott mondatok lezárása tárgyi és elvontabb elemek behelyettesítésével; a keletkező állítás igazságának megítélése.
Ki tudnak egészíteni nyitott mondatokat, meg tudják ítélni a lezárt állítás igazságát.
d)
Kombinatorikus gondolkodás előkészítése 
Adott feltételt kielégítő objektumok keresése, készítése; az előállított objektumok azonosítása, megkülönböztetése. 
(8 alkalom néhány perce)
Adott elemek közül párok kiválasztása; a párok azonosítása, megkülönböztetése; további párok keresése. Adott 3-5 elemből 2-3 elemű sorozatok kirakása; a sorozatok összehasonlítása.
Megértik a mondott, mutatott egyszerű utasítást, feltételt; ki tudnak rakni, meg tudnak alkotni a feltételnek megfelelő alkotásokat (párokat, sorozatokat), s ezeket össze tudják hasonlítani. (Megfelel-e a feltételnek, ugyanolyan-e, mint a mások alkotása.)
szk) 

p) 
d)
Számtan, algebra
Cél:
- Széles valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető, gazdag természetes számfogalom a 20-as számkörben: a 0, 1, 2, ... 20 számok alkalmazásra érett, de még konkrétumokhoz kapcsolódó fogalma.
- Gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben megértett összeadás- és kivonásfogalom; műveleti tulajdonságok gyakorlati felhasználása egyedi, konkrét esetekben.
- A kéttagú összegek és a megfelelő különbségek ismerete a 20-as számkörben.
- Jól megértett számolási eljárások ismerete és működtetése; a valóság és műveletek közti kétirányú átjárás könnyeddé, s ezáltal a számokkal való munka biztonságossá tevése, a megismert eljárásoknak egyre gyorsabb végigjárása.
- Az alkotó és a problémamegoldó gondolkodás fejlődése.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Természetes szám. Számfogalom 
20-ig 
A mennyiségek fogalmi alapozása: hosszúság, tömeg, űrtartalom; a magasabb, alacsonyabb, hosszabb, rövidebb, szélesebb, keskenyebb, vastagabb, vékonyabb; nehezebb, könnyebb; több fér bele, kevesebb fér bele; több, kevesebb viszonyok. 
Az ugyanannyi és az ugyanakkora kapcsolatok. 
(12 + 3 óra)
Becslés (több, kevesebb; magasabb, alacsonyabb; hosszabb, rövidebb ... könnyebb, nehezebb; több, kevesebb fér bele). 
Az összemérés eszközeinek és módszereinek megismerése; a becsült viszony ellenőrzése párosítással, összeméréssel. (Hosszúságok közvetlen és közvetett összemérése; kétoldalú mérleg használata tömegek összemérésére, folyadékok áttöltése űrtartalmak összemérésére.) 
Rendelkeznek a konkrét valósághoz még szorosan kapcsolódó természetes számfogalommal a 20-as számkörben: 
- Tudnak darabszámot és mérőszámot megállapítani egyesével való számlálással és alkalmi egységekkel való méréssel (hosszúság, tömeg, űrtartalom). 
- Ki tudják fejezni a mérés pontatlanságát a „körülbelül” szó használatával, vagy más kifejezésekkel (pl. egy kicsit hosszabb, mint 3 világoskék rúd ...)
I) 






n)
A szám mint ekvivalens halmazok és mint egyenlő mennyiségek közös tulajdonsága.
Kis számok felfogása összkép alapján (számlálás nélkül) statikus helyzetről (pl. képekről) és időben széthúzott elemekről (pl. mozdulatok száma, hangjelzések száma). 
Meg- és leszámlálás egyesével, kettesével; meg- és kimérés alkalmi egységekkel.


Összefüggések mennyiségek nagysága, egység és mérőszám között. 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel.
Hosszúságmérés saját készítésű mérőszalaggal. 
- Különféle nagyságú mennyiségek mérése azonos egységgel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, hogy azonos egységből a nagyobb mennyiséget több teszi ki, a kisebbet kevesebb. 
- Azonos mennyiségek mérése kisebb és nagyobb egységekkel. Annak megfigyelése konkrét egyedi esetekben, hogy a kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, a nagyobból kevesebb.
Megértik, hogy azonos egységgel való mérés esetén a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki.
szk)
Számok jele: olvasásuk, írásuk. 
Egy-egy szám sokféle alakja: összeg- és különbségalakok az érzékelt valóságnak megfelelően. A + és a - jel bevezetése az összetett alakokhoz. Az = jel bevezetése különféle „nevű” számalakok azonosítására. 
Kapcsolódás: az írás, olvasás tanulásával
Számok jelének megismerése, hozzákapcsolása látott, hallott, más módon érzékelt összességekhez és mért mennyiségekhez. Számok olvasása; számkártyák. Számok jelének írása (még a jegyek helyiértékének tudatosítása nélkül). 
Számok összetett alakjának leolvasása képekről, hallott, érzékelt helyzetekről: két- és többtagú összegalak, különbségalak. Az egyenlő számok összekötése különféle alakjukban; az = jel használata.
- Tudnak számokat írni, olvasni (diktálás után, számlálás, mérés eredményének, saját gondolatnak és műveleteknek a lejegyzésére, mások gondolatának megértésére is). 
- Le tudják olvasni helyzetekről, képekről számok különféle összeg- és különbségalakjait, tudják ezeket azonosítani értékük szerint. 
- Ismerik a számok kéttagú összegalakjait.
T) 
k) 


lk) 

i) 
E)
Számok nagyságviszonyai bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel nagyobb. Nagyság szerinti sorrendjük; szomszédjaik; helyük a számegyenesen. 
(48 + 12 óra + folyamatos)
Számok nagyság szerinti összehasonlítása halmazokkal és mennyiségekkel megjelenítve. 
Eggyel, kettővel, hárommal nagyobb, kisebb: a számokat megjelenítő halmazok elemeinek párosítása a megjelenítő mennyiségek összemérése alapján; a különbség megmutatása a párosításból kimaradó elemekkel, illetve az összemérésben talált többlettel. 
Sorba rendezésük; növekvő, csökkenő sorrend. 
Számok megjelenítése számvonalon: lépegetéshez kapcsolva. 
Számszomszédok: mint a számlálásban egymást követő számok; mint a számegyenesen helyileg egymás mellé kerülő számok, és mint az 1-gyel többhöz, 1-gyel kevesebbhez tartozó számok.
- Meg tudják ítélni számok nagyságviszonyát; ismerik a nagyságrend valóságtartalmát, és ez alapján képesek döntéseiket ellenőrizni. 





- Sorba tudnak állítani megadott számokat 
nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendben. 
- Egyesével beosztott számegyenesen megtalálják a számok helyét. 
- Tudják, hogy a számoknak melyek a szomszédjaik. 
d) 








szk) 


p) 

d)
Számtulajdonságok (párosság, páratlanság, csupa 3-assal való kirakhatóság, számjegyek száma, kéttagú bontott alakjaik stb.); számkapcsolatok (1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb; összegük 10, adott nyitott mondatot igazzá tesznek stb.). 
(8 + 2 óra + folyamatos)
Számok vizsgálata egyes tulajdonságaik szerint a tulajdonságok különféle tartalmának megfelelően. Annak értelmezése, eldöntése, hogy a szám páros vagy páratlan 
- adott számú tárgy párokba rendezése alapján és két egyenlő elemszámú csoportra szétválasztása alapján; 
- mennyiségek kimérése alapján 2 egységnyi mennyiségekkel, illetve 2 azonos egész mérőszámú mennyiséggel (pl. ha fehér rúddal mérünk, akkor mely számoknak megfelelő rudak rakhatók ki csak rózsaszín rudakkal, illetve két egyenlő rúddal). 
Néhány további számtulajdonság értelmezése darabszámokkal és mérőszámokkal. 
Adott tulajdonságú számok keresése, összegyűjtése. (Pl. adott számok közül az olyanok megkeresése, ahány tárgy kirakható 3 egyenlő kupacba ...) 
Számok összehasonlítása során számok közti kapcsolatok felismertetése. (Pl. a második 2-vel nagyobb, mint az első; az egyik 10-zel kisebb a másiknál; a két szám összege 10 ...). Szavakban vagy jelekkel - pl. nyitott mondattal - megadott kapcsolatban levő számpárok gyűjtése.
- Ismernek néhány számtulajdonságot, számkapcsolatot; tudnak adott tulajdonságú számokat keresni, alkotni, adott kapcsolatban levő párokat keresni. 
- El tudják dönteni adott számról valamilyen megjelenítés segítségével, hogy adott (ismert) tulajdonságú-e, vagy nem.
szk) 
p) 


d) 


Műveletek a 20-as számkörben. A műveletek fogalma 
Az összeadás, kivonás értelmezései: 
- hozzáadás és elvétel (darabszámmal és hozzátöltés, kiöntés, hozzátoldás, levágás stb.); 
Az összeadás és kivonás értelmezése 
A hozzáadás és az elvétel: 
- Egy történésben a darabszám változásának felismerése, utánzása pontosan (eljátszás, lerajzolás) és egyszerűsítve (pl. korongokkal, pálcákkal, golyókkal, ujjakkal); elmondása a szereplő tárgyak, dolgok megnevezésével és puszta számokkal; leírása összeadással, illetve kivonással. 
- Mennyiség változásának felismerése, mérés után kifejezése mérőszámokkal; lejegyzés számokkal. 
- Összeadás és kivonás megjelenítése a darabszám változtatásával és mérőszám-változtatással: eljátszással, két kép alkotásával; elmesélés szavakkal.
Helyesen értelmezik az összeadást és a kivonást különféle tartalmaikban: 
- Eljátszott vagy szavakban megfogalmazott tevékenységekhez, helyzetekhez, képpárokhoz, képhez hozzá tudják kapcsolni a megfelelő összeadást, kivonást. 
- Meg tudnak jeleníteni adott összeadást, kivonást tevékenységgel, kirakással, rajzzal, szöveggel. 
E) 
T) 

i) 



k)
- halmazok egyesítése és részhalmaz számossága; szalagok összekötése, szétvágása, folyadékok összeöntése, széttöltése, tömegek együttmérése, szétmérése;
Az egyesítés és egy rész kifejezése: 
- Két tál gyümölcs, két doboz ceruza, két csapat gyerek ... egyesítésével új összességek jönnek létre. Két edényből összeöntve a folyadékot, két kosár gyümölcsöt összeöntve, két zsineget összekötve új mennyiség jön létre. A történés pontos, majd egyszerűsített lejátszása, elmondása után az új összességek darabszámát, az új mennyiségek mérőszámát ismét összeadással írjuk le. 
Az összesség egyik részének darabszámát az összes és a másik rész segítségével kivonás fejezi ki. Pl. a tálon összesen 7 szem gyümölcs van, közülük kettő a körte, a többi szilva. A szilvák számát a 7 - 2 különbségalak írja le. 
- Egy számokkal leírt összeghez kirakással, képpel, szituáció elmondásával kép alkotása.


- halmazok, mennyiségek összehasonlítása. 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, 
az olvasás tanulásával; szövegértéssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel, informatikával
Összeadás, kivonás értelmezése halmazok, mennyiségek összehasonlítása alapján: 
- Egy számnál adott számmal nagyobb, kisebb előállítása kirakással, rajzzal; ennek a számnak a kifejezése összeadással, kivonással. 
- Két szám összehasonlítása megjelenítés után; az összehasonlítás kifejezése relációval (pl. a <, > jel alá írt 2 kifejezi, hogy az egyik 2-vel több, nagyobb, mint a másik); a különbség kifejezése kivonással (a kivonás eredménye a különbség).


Az összeadás, kivonás legfontosabb tulajdonságai; kapcsolatuk. 
(16 + 4 óra + folyamatos)
Tevékenységek, amelyek kifejezik az összeadás tagjainak felcserélhetőségét; annak megfigyelése, hogy az összeg ugyanannyi. 
Tevékenységek, amelyekben felismerhetik az összeadandó számok csoportosíthatóságát, szétbonthatóságát. 
Megfigyelések a műveletekben szereplő számok nagysága és az eredmény nagysága közötti viszonyról (pl. számok hozzáadása 9-hez, 10-hez, számokból 10 és 9 elvétele; az eredmények páronkénti összevetése).
Vannak tapasztalataik műveleti tulajdonságokról és műveletek közti kapcsolatokról konkrét, egyedi esetekben: 
Felismerik konkrét, egyedi, egyszerű esetekben: 
- az összeadás tagjainak felcserélhetőségét (pl. a 3 + 9 = 9 + 3); 
- az összeadás és kivonás kapcsolatát; 
- az összeadás tagjainak csoportosíthatóságát; 
- az eredmény és az összeadandó számok kapcsolatát (pl. a 3 + 4 több, 1-gyel több, mint a 3 + 3); 
- az eredmény és a kivonás kapcsolatát (pl., ha 9-ből vesszük el a 6-ot, akkor 1-gyel kevesebb marad, mint ha 10-ből vennénk el a 6-ot; ha 12-ből 3-at veszünk el, akkor 1-gyel kevesebb marad, mint ha csak 2-t vennénk el). 
Ilyen ismereteket tudnak segítséggel alkalmazni számításaikban, önellenőrzésben (pl. a 6 + 7 = 6 + 4 + 3).



d) 

szk) 





p) 




kr) 
egy) 
Számolási eljárások; számolási készségek 
Számolási eljárások; kéttagú összegek, különbségek megjegyzése. 
(folyamatos + 16 + 4 óra)
Összeadások és kivonások elvégzése a műveletek megjelenítése után. A kiszámítások elvégzése elvontabb modellekkel is (pl. ujjakkal, golyós számolón, színesrudakkal, számvonalon való lépegetéssel). 
A műveletek leírása; a leírt műveletek értelmezése, számítása. 
- Néhány „egyszerűbb” eset megjegyzése tudatos memorizálással. (Pl. az egyenlő számok összege és a megfelelő kivonások; 1, 2, 3 hozzáadása, elvétele; 10-hez való hozzáadás, elvétel 10-ig.) 
- További esetek kiszámítása műveleti tulajdonságok, kapcsolatok tudatos felhasználásával: 
- összeadás a tagok felcserélésével és a megfelelő kivonások (pl. 3 + 8 helyett 8 + 3, 13 - 8 és 13 - 5 összekapcsolása); 
- a tízesátlépéses módszer (hozzáadás, elvétel megfelelő bontott alakban); 
- analógia 10 és 20 közötti számokra (pl. 14 + 3 és 4 + 3 18 - 5 és 8 - 5 analógiája); 
- nagyobb, egymáshoz közeli számok különbsége a számegyenesen való elhelyezkedésük felhasználásával ...). 
- A kéttagú összegek és a megfelelő különbségek memorizálása; a kéttagú összegek és megfelelő különbségek megjegyzését célzó feladatok.
Megtanulnak összeadni és kivonni a 20-as számkörben, ehhez számolási eljárásokat ismernek és alkalmaznak: 
- Ki tudják számolni két-két szám összegét, különbségét megjelenítés után, ujjmodellel és e tevékenységek elképzelése alapján is. 
- Segítséggel fel tudják használni a megfigyelt műveleti tulajdonságokat, az összeadás és kivonás kapcsolatát. 
- Tudják a kéttagú összegeket és a megfelelő különbségeket; le tudják ezeket jegyezni a műveleti jelek és az =, <, > szabályos használatával. 
- Képesek saját munkájukat és mások eredményeit felszólításra ellenőrizni, javítani. Kezd kialakulni az önellenőrzés iránti igény.
T) 
E) 
F) 
szk) 

i) 
egy) 


k) 
E) 

k) 
d) 
ÉN)
Háromtagú összeadás, kivonás. 


Egyszerű hiányos műveletek; nyitott mondatok a számok körében. 
(folyamatos)
- Háromtagú összegek, összetett feladatok kiszámolása; a számolási eljárások egyre tudatosabb használata. 
Hiányos műveletek értelmezése tevékenységgel és szöveges szituációkkal. Lejegyzés nyitott mondattal. A hiányzó szám (számok) megkeresése; ellenőrzés.
- Ki tudnak számolni háromtagú összegeket, ehhez tudatosan is végigjárják a megismert számolási eljárásokat. 
- Meg tudják keresni hiányos összeadás, kivonás hiányzó számát (lejegyzés segítséggel).
é) 
szk) 

d)
Szöveges feladatok 
Megoldás közvetlenül a szituációban; egyszerű modellek használata. 
(folyamatos a műveletfogalmak formálásával párhuzamosan + 8 + 2 óra) 
Kapcsolódás: az olvasás tanulásával; szövegértés, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Történet, szöveges feladat eljátszása, kirakása, lerajzolása, elképzelése, elmesélése más szavakkal, leírása jelekkel (műveletekkel vagy másképpen). 
Adott történéshez, képhez, képpárhoz szöveges feladat alkotása. 
Adott számfeladathoz szöveges feladat alkotása.
Fejlődik szóbeli és írásbeli szövegértésük: 
- Megértenek egyszerű szöveggel adott helyzetet: el tudják játszani, ki tudják rakni, le tudják rajzolni. 
- Megértik a kérdést. 
Fejlődik problémamegoldó képességük: 
- A szöveges feladatot a megjelenítés közvetítése után le tudják írni számokkal, műveletekkel, jelekkel. 
- A problémát meg tudják oldani tárgyi tevékenységgel vagy számfeladattal, nyitott mondattal; s ezáltal egyben tartalmasabbá válik a műveletek értelme. 
- Feleletet tudnak adni a kérdésre szóban.
I) 
lk) 
k) 
n) 
F) 
p) 
k) 
E) 
i) 


d) 
n)
Relációk, függvények, sorozatok
Cél:
- Egyszerű, konkrét kapcsolatok megismerése, kifejezése tevékenységgel, rajzzal, szóban, összetartozó párok (hármasok) sorolásával tárgyak, személyek, halmazok, fogalmak között.
- Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése.

Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Összefüggések, viszonyok a gyerekek környezetében 
Egyszerű, konkrét kapcsolatok a valóságban és ezekről leolvasható kapcsolatok a számok között. 
Jelölések: sorba rendezés, összekapcsolás, osztályokba válogatás, párok kialakítása, a <, >, = jelek használata, nyíljelölés, táblázat. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: az összes tantárggyal
Tárgyak, személyek, képek, összességek, síkidomok, geometriai testek, számok összehasonlítása. Az összehasonlításban megjelenő viszony, kapcsolat kifejezése tárgyi tevékenységgel (szétválogatás, sorba rendezés, párokba rendezés, táblázat készítése, kiegészítése), szavakkal és jelekkel (összekapcsolás vonallal, nyíllal, a <, >, = jelek használata) az adott elempárokra vonatkoztatva (általánosítás nélkül!). 
Kapcsolatok, viszonyok tudatosítása (pl. tárgyak között: ugyanolyan színű, alakú, nagyságú; ugyanolyan hosszú, ugyanolyan nehéz, más színű, más alakú, nem ugyanakkora, hosszabb, rövidebb, könnyebb, nehezebb; gyerekek között: ugyanabban a padban ül, ugyanakkor megy haza; halmazok között: ugyanannyi, több, kevesebb; számok között: egyenlő, nagyobb, kisebb, szomszédja stb.)
Ismernek és fel tudnak ismerni különféle kapcsolatokat, viszonyokat tárgyak, személyek, dolgok között. 
A megismert kapcsolatokat ki tudják fejezni példák sorolásával (összekapcsolással, szétválogatással, nyíllal, sorba és táblázatba rendezéssel), szavakkal. 
Értik és értelmezni tudják ezeket a kapcsolatokat egyszerű szöveges feladatokban.
é) 
lk) 
p) 
k) 



kr) 
lk)
Sorozatok, függvények 
Tapasztalati függvények. 
Szabállyal adott (periodikus és nem periodikus) sorozatok. 

Szabályukkal megadott egyszerű függvények táblázatának képzése. 
(folyamatos + 8 + 2 óra) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, zenei neveléssel, vizuális neveléssel
Tapasztalati függvények: megfigyelt, mért, számlált adatok sorozatba rendezése. 
Szabállyal adott sorozat képzése (évszakok, a hét napjai, színek adott sorrendje, egyesével, kettesével való növekedés, csökkenés ...). 
Táblázatok kiegészítése adott összefüggés szerint; különféleképpen kifejezett (pl. összekötött rajzok, sorozat egymást követő tagjai közti) kapcsolatok megértése, értelmezése, leolvasása.
Tudnak folytatni szabályával megadott egyszerű tárgy-, jel- és számsorozatokat. 



Szavakkal vagy egyszerű jelekkel adott szabálynak megfelelő párokat meg tudnak keresni, ezeket táblázatba tudják helyezni.
szk) 




d)
Összefüggés-keresés 
Ráismerés ismert szabályokra sorozatban, táblázatban új adatokkal is. 
(folyamatos + 4 + 1 óra)
Sorozat egy-egy lehetséges szabályának felismerése néhány tagjából; a sorozat folytatása, kiegészítése (pl. periodikus sorozatok mozgással, hanggal, valamilyen logikai készlettel, sorozatok tárgyhalmazokkal, egyesével növekvő, csökkenő számsorozatok). 
Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészítése, folytatása, az összefüggés kifejezése szavakkal az egyedi párokra vonatkozóan.
Felismernek többször alkalmazott szabályt, sorozatban, táblázatban; próbálkoznak új összefüggések felismerésével.
p) 
kr) 




F)
Geometria
Cél:
- Geometriai szemléletalakítás alkotó tevékenységekkel, a formalátás fejlesztésével, néhány geometriai tulajdonság és kapcsolat megismerésével.
- Gazdag szemléleti alap kidolgozása a síkra való tükrözésről.
- A térbeli tájékozódás fejlesztése.
- Geometriai mennyiségfogalmak alakítása, gyakorlottság a gyakorlati mérésekben (hosszúság, űrtartalom).





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Alkotások térben, síkban 
Tulajdonságok és kapcsolatok 
Alkotások során (mozgással, mozgatással, összeillesztéssel és tapintással) felismerhető, testeket és síkidomokat jellemző tulajdonságok: 
- szögletes, nem szögletes, lyukas, nem lyukas, van rajta beugrás, vagy nincs, tükrös, nem tükrös; 
- sokszögek oldalainak, csúcsainak száma ...
Térbeli és síkbeli alkotások szabadon, másolással és szavakban adott feltételek szerint: térbeli építések testekből (gyufásdobozokból, színesrudakból, legoelemekből ...); síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) lapokból. 
Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a ritmus (szimmetriák) követése. 
Előállított és gyűjtött testek, síkidomok összehasonlítása, megkülönböztetése alakjuk és állásuk szerint.
Le tudnak másolni egyszerű testet, síkidomot térbeli alkotásokkal és síkbeli kirakásokkal. Szóban adott egyszerű feltételnek megfelelően képesek testet, síkidomot alkotni. 
Önálló alkotások során össze tudnak hasonlítani térbeli és síkbeli alakzatokat (azonosítás, megkülönböztetés) összképük alapján és néhány egyszerű megnevezhető tulajdonságuk alapján. Meg tudják ítélni, hogy a létrehozott alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tulajdonsággal.

szk) 

k) 

lk) 
T) 
kr) 
d) 
F)

Testek, síkidomok válogatása különféle tulajdonságaik szerint (pl. síktükrösség szerint, síkidomok válogatása tengelyes tükrösség szerint, ellenőrzés zsebtükörrel, a lapok összehajtásával ...).
Fejlődik és finomodik formalátásuk a mozgás és a látás koordinálásával.
TE)
Alakzatok 
Háromszög, négyszög ... összképben való felismerése, megnevezése. 
(12 + 3 óra) 
Kapcsolódás: a vizuális neveléssel, technikával
Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása. A „háromszög”, „négyszög”, „ötszög” ... szavak bevezetése, használata.
Értik és helyesen használják a háromszög, négyszög, ötszög, hatszög, stb. szavakat.
E)
Geometriai transzformációk 
Ismerkedés a síkra való tükrözéssel és a tükörképpel. 
(4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, zenei neveléssel, vizuális neveléssel
Alakok, helyek, helyzetek érzékelése mozgással (a saját testünk mozgásával, finomabb mozgásokkal: kéz- és szemmozgás). 
Tevékenységek síktükörrel: 
- mozgások és mozgatások előtte, a tükörkép megfigyelése, utánzása; 
- építések, kirakások előtte, a tükörkép megépítése, kirakása a tükör mögött; 
- a tükörkép előállítása elképzelés szerint, ellenőrzése zsebtükörrel. 
Képek nézegetése a zsebtükörben, szimmetrikus formák létrehozása zsebtükör mozgatásával, nyírással, festékfolt összesimításával, átfordítással.

Összképükben megfigyelik és tudatosan azonosítják, megkülönböztetik az irányokat, helyzeteket. 
Elegendő és kellően érdekes tevékenykedtetések során felismerik alakzat tükörképét, megkülönböztetik más helyzetű, pl. az eredetivel egyállású alakzattól, előállítják a tükörképet egyszerű esetekben kirakással, megépítéssel.

kr) 

TE) 
k) 
kr) 
szk) 
lk) 
p) 

é)
Tájékozódás a térben 
Tájékozódás mozgással; irányok, távolság és szomszédosság szerint. 
A térbeli viszonyokat kifejező szavak. 
Tárgyak (pontok) helyének megadása vonalon, egy kitüntetett helyhez viszonyítva. 
(4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, zenei neveléssel, vizuális neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Útvonalak bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatással és szóban leírt útvonal követésével. Mozgatás terepasztalon. 
Tájékozódást segítő játékok nagymozgásokkal. A térbeli viszonyokat kifejező névutók (alatt, fölött, mellett, között... alá, fölé...) megértése, használata. 
Irány és állás megfigyelése, követése finomabb, síkbeli mozgásokkal is (kézzel, szemmel; kapcsolat az olvasás, írás tanulásával). 
Számok elhelyezése számegyenesen.
Jól tájékozódnak az iskola környékén, az iskolában, osztályban, táblán, füzetben és a számegyenesen. 
Tudatosan használják a térbeli viszonyokat kifejező szavakat, névutókat a tevékenységek során (előtt, elé, mögött, mögé, között, közé, mellett, mellé, fölött, fölé, alatt, alá, fölfelé, lefelé, jobbra, balra).
F) 
H) 


E) 
n) 
szk)
Geometriai mennyiségek és mérésük 
Mennyiségek 
A különféle hosszúságjellegű mennyiségek (magasság, hosszúság, szélesség, mélység, vastagság, körméretek) összehasonlítása, összemérése és mérése. Az űrtartalom fogalmának alapozása.
Érzékszervi benyomások alapján összehasonlítások végzése a valóság tárgyairól, alakzatairól, dolgokról, eseményekről.
Fejlődik tapasztalatszerző képességük a hosszúságok, űrtartalmak összehasonlításával, összemérésével, alkalmi egységekkel való meg- és kiméréssel.
F) 
é) 
kr) 
T)
Mérés 
Alakzatok, dolgok, események jellemzése mennyiségi tulajdonságaikkal.
Hosszúságok és űrtartalmak összemérése, annak megmutatása, hogy melyik mennyiség a nagyobb, melyik kisebb, és mennyivel nagyobb az egyik, mint a másik.
Fejlődik becslőképességük: a magasabb, alacsonyabb, hosszabb, rövidebb, szélesebb, keskenyebb, vastagabb, vékonyabb, mélyebb, sekélyebb, nagyobb, kisebb körméretű, több, kevesebb víz (homok ...) fér bele kifejezések használatával.
E) 
I) 
n) 
k) 
E)
Mértékegységek 
Alkalmi; méter, centiméter, liter. 
(8 + 2 óra + folyamatos)
Hosszúság és űrtartalom mérése alkalmilag választott egységekkel (köztük szerepelhet néhány szabvány mértékegység is). Mérőszalag készítése.


Összefüggések 
- Nagyobb mennyiséghez több kell ugyanabból az egységből. 
- Nagyobb egységből kevesebb kell ugyanahhoz a mennyiséghez. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel

Kezdik felismerni a mennyiség és a választott egység kapcsolatát.
E) 
kr)
Statisztika, valószínűség
Cél:
- Az adatgyűjtés és ábrázolás gyakorlatának elkezdése.
- A „valószínűséges szemlélet” alapozása, tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a nem véletlen megkülönböztetésére.
Statisztika 
Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése. 
Tapasztalati adatok rendezése, oszlopdiagram építése; szembetűnő tulajdonságok leolvasása az oszlopdiagramról. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, informatikával
Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba közös munkával. Adatok szétválogatása adott tulajdonság szerint, a különböző adatok előfordulási számának megállapítása. Grafikonépítés közösen. Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról; egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kiválasztása.
Szokásukká válik az adatok ügyes, rendszeres lejegyzése sorozatba, táblázatba rendezés közös munkával és „grafikonépítéssel” való megjelenítése.

E) 
I) 
egy) 
k) 
lk) 
n)
Valószínűség 
Tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a biztos eseményről játékok során. 
(folyamatos + 4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: a környezetismerettel, testneveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van (dobókockás, pörgettyűs, kisorsolós, kártyahúzásra épülő játékok). 
Megfigyelések, kísérletek a „biztos”, a „lehetetlen” és a „nem biztos, de lehetséges” megkülönböztetésére. A „biztos” cáfolása ellenpélda megmutatásával.
Gondolkodásukban kezd különválni a „biztos”, a „lehetetlen” és a „nem biztos, de lehetséges”. Néhány egyszerű eseménnyel kapcsolatban objektív tartalmat nyer a „biztos” szó (amikor már nem a vágyukat fejezik ki, pl. most már „biztosan hatost fogunk dobni”).
F) 
ÉN) 
kr) 
T) 
d)
Matematika 2. évfolyam
Témakörök

Javasolt óraszámok

5 óra/hét (190 óra)
4 óra/hét (152 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
folyamatos
folyamatos
Számtan, algebra
125 óra
100 óra
Relációk, függvények, sorozatok
15 óra
12 óra
Geometria
45 óra
36 óra
Statisztika, valószínűség
5 óra
4 óra
Gondolkodási és megismerési módszerek
Cél:
- A megismerés elemi módszereinek építése: az érzékelés továbbfinomítása, gyakorlása, a megfigyelés tartósságának, tudatosságának fokozása.
- A gondolatok, megfigyelések kifejezési módjainak gyakorlása tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel; mások hasonlóan kifejezett gondolatainak értelmezése, megértése.
- A fogalmi gondolkodás alapozása.
- A kombinatorikus gondolkodás előkészítése.
Kapcsolódás: A téma minden műveltségterülettel összekapcsolódik: eredményeit minden tantárgy hasznosíthatja, a tevékenységekben szereplő tárgyak, fogalmak bármely tantárgy tárgyai és fogalmai lehetnek.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Tulajdonságok kiemelése, tudatosítása összehasonlításokkal, a változás megfigyelésével, kontraszttal, szétválogatással.
Tárgyak, személyek, helyzetek, események, jelenségek, elvontabb alakzatok, számok és összességek összehasonlítása, jellemzése tulajdonságok megnevezésével.
A gyerekek megfigyelése tudatosabbá, akaratlagosabbá és tartósabbá válik; felszólításra és különféle szituációkban ki tudják emelni konkrét objektumok (tárgyak, személyek, események, jelek) tulajdonságait.
F) 
lk)
Osztályozás 
Szétválogatások többfelé, szétválogatás kétfelé. A kétfelé válogatás szigorúságának tiszteletben tartása, követése: „Minden elemet el kell helyezni, és minden elem csak egy helyre kerülhet” (aminek a logika alaptörvénye felel meg: „Egy dologra mindig igaz bármely adott tulajdonság vagy a tagadása, de csak az egyik igaz.”). 
(folyamatos)
Tárgyi és „tárgyiasított” fogalmi tevékenységek (pl. a számok helyett számkártyák valóságos mozgatása): 
- szétválogatások adott, illetve saját szempontok szerint; 
- válogatások módosítása, hozzá új szempontok alkotása. Elrontott válogatásban a hiba megkeresése, tudatosítása, javítása; 
- elkezdett válogatás szempontjának felismerése, a válogatás folytatása. 
A válogatáshoz kötött szóbeli kifejezés gyakorlása, javítgatása („Milyeneket tettél ide?” „Miért nem való ez ide?” „Mi való még a többi közé?” stb.) 
Kétfelé válogatások. Az együvé kerülő dolgok közös, a többitől eltérő (a halmazt meghatározó) tulajdonságának keresése. A másik részbe kerülő dolgok közös tulajdonságának keresése: az előbbi tulajdonság tagadása. (Pl. ha az egyik részbe kerül az összes logikai lap, ami piros, és más nem, akkor a másik részt a „nem piros” tulajdonság határozza meg.)
Ki tudják fejezni elemek tulajdonságait, közös tulajdonságát szétválogatással, kétfelé válogatással; felismerik az együvé sorolt tárgyak közös és a többitől eltérő tulajdonságát. A felismerést kifejezik a válogatás folytatásával és szóval (tulajdonság és tagadása). Felismerik az adott szempontú válogatás hibáját, ki tudják javítani elemek átrendezésével, megnevezéssel. 
A szemponttartással és a teljességre törekvéssel együtt növekszik tudatos figyelmük, koncentrálóképességük. 
Fejlődik az önellenőrzés képessége és szokása. 
Fejlődik az absztrakciós képességük és a szóbeli kifejezőképességük azáltal, hogy keresik, megtalálják, megfogalmazzák elemek közös tulajdonságait, a meghatározó közös tulajdonságukat és a tulajdonság tagadását.
k) 
d) 
I) 
kr) 
é) 
szk) 


ÉN) 



n) 
T) 
p) 
i)
Sorba rendezés 
Tárgysorozatok, jelsorozatok, számsorozatok különféle kapcsolatok (rendezési relációk) szerint; a rendezésben lényeges szerepet játszó tulajdonságok kiemelése, szempontok megismerése, követése. 
Két szempont egyidejű figyelembevétele. Táblázatok, fadiagram. 
(folyamatos)
Összehasonlítások mennyiségi tulajdonságok szerint. 
Tárgyi és „tárgyiasított” fogalmi tevékenységek szubjektív és mérhető mennyiségi tulajdonságok kiemelésére: 
- adott szempont szerinti sorba rendezések; 
- új elemek helyének megkeresése a sorban; 
- elkezdett sorba rendezés folytatása, kiegészítése; 
- adott sorszámú elem megkeresése; 
- átrendezés új szempontnak megfelelően; 
- rendezés, sorba rendezés 2 szempont szerint egyszerre, táblázatok és fadiagram használata. 
Szituációhoz kötött szóbeli és jelekkel történő kifejezés gyakorlása, javítása az összehasonlítások kifejezése szavakkal, jelekkel, a sorba állított elemek jellemzése fokozott melléknevekkel; (pl. legalacsonyabb, magasabb ... legmagasabb; legkevesebb, több ... legtöbb...)
Felismerik, értik és páronkénti összehasonlítással, sorba rendezéssel, szavakkal kifejezik a mennyiség-fogalmakra vonatkozó kapcsolatokat (pl.: magasabb, nem magasabb, könnyebb, nem könnyebb, nagyobb, nem nagyobb ...). 
Tudnak sorba rendezett tárgyakat, dolgokat, számokat új szempont szerint átrendezni; meg tudják változtatni az elemek sorszámát az új sorrendnek megfelelően. 
Fejlődik rendszeralkotó képességük.
k) 
E) 



p) 
d) 


F) 



n)
Állítások, nyitott mondatok 
Az állítások igazságértéke.
Tárgyi tevékenységhez kapcsolt kijelentések alkotása tárgyakról, személyekről, dolgokról, történésekről; számokról, tárgyak, személyek, dolgok kapcsolatáról. 
Egyszerű, a gyerekek előtt álló tárgyakról, személyekről, összességekről, számokról és elemek kapcsolatáról szóló állítások igazságának eldöntése felszólításra.
Megfigyeléseiket, gondolataikat kifejezik egyszerű állításokkal az előttük kialakuló helyzetekben; értik az ilyen (konkrét szituációra vonatkozó) állításokat: el tudják dönteni igazságukat. 
Konkrét szituációkban értik és helyesen használják a logika alapvető kategóriáit (igaz, téves állítások). 
Fejlődik ítélőképességük és az igazság megítélésének igénye. 
Ki tudnak egészíteni nyitott mondatokat igazzá, tévessé. 
I) 




d) 


kr) 
F) 
i) 
T)
Nyitott mondatok lezárása behelyettesítéssel. Egy- és többváltozós nyitott mondatok; egy változó többször is szerepelhet a nyitott mondatban. A behelyettesítés szabálya: azonos keretbe csak ugyanazt az elemet lehet behelyettesíteni egyidejűleg, különbözőkbe lehet azonosat is, különbözőt is. 
(folyamatos)
Nyitott mondatok értelmezése szituációkkal, szöveges feladatokkal. Két (több) különböző keretet tartalmazó nyitott mondatok megkülönböztetése azoktól, amelyekben csak egy változó szerepel, de több helyen. 
Nyitott mondatok lezárása elemek, elempárok behelyettesítésével, s az így kapott állítások igazságának megítélése. A behelyettesítési szabály értelmezése, gyakorlása. 
Nyitott mondatok lezárása igazzá, tévessé többféleképpen. (Az igazsághalmaz meghatározása még nem várható el általában.)










p)
Kombinatorikus alkotások 
Adott feltételt kielégítő alkotások létrehozása, azonosítása, megkülönböztetése. Minél több megfelelő alkotás készítése. 
(8-15 alkalommal 10-15 perc) 
3-4 elem sorba rendezései tárgyi tevékenységgel (kirakással, színezéssel, rajzban). Többféle, minél többféle sorrend keresése. Az azonosítás, megkülönböztetés gyakorlása. 
3-5 elemből 1, 2, 3 kiválasztásai egyszerre és sorrendben (tárgyi tevékenységgel és „tárgyiasított” fogalmi tevékenységgel, pl. számkártyákkal, kivágott síkidomokkal, testekkel). Többféle, minél többféle lehetőség keresése, megkülönböztetése. 
Szavakban megfogalmazott, illetve jelekkel kifejezett feltételeket megértenek, alkotásaikban követnek. 

Létre tudnak hozni adott feltételeknek megfelelő 1-nél több különböző objektumot; az alkotásokat össze tudják hasonlítani, megítélik, hogy a feltételnek megfelelnek-e, hogy egymástól különböznek-e. 
Fejlődik alkotóképességük, kombinatív képességük és megítélőképességük.
k) 
szk) 


F) 
kr) 



d)
Számtan, algebra
Cél:
- Széles valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető, gazdag, de még konkrét természetes számfogalom a 100-as számkörben; megbízható számérzet.
- Gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben kidolgozott összeadás-, kivonás-, szorzás- és osztás-fogalom; a műveleti tulajdonságok gyakorlati felhasználása egyedi, konkrét esetekben.
- Alapszintű jó számolási készségek:
- jól megértett és helyesen működő számolási eljárások a 100-as számkörben az összeadásra, kivonásra; kidolgozott algoritmusok követése;
- a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, részekre osztások tudása, további esetek értelmezés utáni kiszámítani tudása.
- A valóság és a számfogalom, valóság és műveletek közti kétirányú „átjárás” könnyeddé, s ezáltal a számokkal való munka biztonságossá tevése.
- Az alkotó, a problémamegoldó és az analógiás gondolkodás fejlődése.
- Törtszám- és negatívszám-fogalom tapasztalati előkészítése.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Természetes számok 
Számfogalom 100-ig 
A természetes szám mint darabszám, mint mérőszám és mint értékmérő (pl. pénz).
Halmazok összehasonlítása (több, kevesebb), mennyiségek összehasonlítása (hosszabb, rövidebb; nehezebb, könnyebb; több, kevesebb fér bele; stb.). 
Meg- és leszámlálás egyesével; hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő meg- és kimérése alkalmilag választott egységgel. 
Meg- és leszámlálás valahányasával: kettesével, tízesével, ötösével (négyesével, hármasával, hatosával ...); meg- és kimérés az egység többszörösével (pl. kirakás 10 egységenként). Mérőszalag, más skálázott mérőeszköz (pl. mérőhenger) készítése, használata.
Helyes, gazdag tartalmú számfogalommal és fejlődő számérzettel rendelkeznek a 100-as számkörben: 
- Meg tudnak állapítani darabszámot és mérőszámot egyesével, kettesével, ötösével, tízesével ... való számlálással, alkalmi egységgel és többszöröseivel való méréssel. 
- Kifejezik a mérés pontatlanságát a „körül-belül” szó használatával és más kifejezésekkel (pl. egy kicsit nehezebb, mint 23 vadgesztenye, de könnyebb, mint 24 vadgesztenye).
E) 
T) 
szk) 




kr)
Mértékegység, mennyiség, mérőszám összefüggései.
Tapasztalatok gyűjtése az egység, mennyiség és mérőszám között: 
- ha azonos egységgel mérünk, akkor a nagyobb mennyiséghez nagyobb mérőszám tartozik, a kétszer, háromszor ... nagyobb mennyiséget kétszer, háromszor ... nagyobb mérőszám fejezi ki; 
- a kisebb egységből több, a nagyobb egységből kevesebb fejezi ki ugyanazt a mennyiséget; fele, harmada... akkora egységgel mérve kétszer, háromszor akkora mérőszám, kétszer, háromszor ... akkora egységgel mérve fele, harmada ... akkora mérőszám fejezi ki ugyanazt a mennyiséget.
- Méréseik eredményének mérlegelésében és becsléseikben megnyilatkozik annak gyakorlati tudása, hogy azonos egységek esetén a nagyobb mérőszám és nagyobb mennyiség tartozik össze; s annak gyakorlati tudása, hogy ugyanazt a mennyiséget a kisebb egység esetén nagyobb mérőszám, a nagyobb egység esetén kisebb mérőszám fejezi ki. 
- Tudják használni a centiméter, méter, liter, deciliter, kilogramm egységeket méréseikben.
E) 
T) 






é) 
E) 
H)
Becslés. 
A pénz. 


Az időpont leolvasása különféle órákról.
Darabszám és mérőszám megbecslése. 
Pénzszámolás; fizetés különféle címletek használatával többféleképpen.
- Ismerik és helyesen használják a pénzt: fel és be tudják váltani; meg tudják számolni különféle címletek alkalmazása esetén is; képesek fizetni vele úgy is, ha vissza kell kapni belőle. 
- Ismerik az órát: helyesen olvassák le az időpontot.
E)
Számok írása, olvasása; számrendszeres, helyi-értékes alakjuk.
Csoportosítások, váltások különféle alapszámok szerint; a tízes számrendszer szerinti váltások: tízes csomagok, tíz egységet magába foglaló dobozok, tíz egységnyi hosszúságok a számlálásban. A tízforintos érme használata. 
Számírás, számolvasás a tízes helyiérték-rendszer alapszintű értelmezése alapján. 
A római számírás alapjai.
- Ismerik és készségszinten használják a számok jelét (számírás és olvasás) a tízes számrendszer alapgondolatának gyakorlati alkalmazásával.
szk) 
E)
Számok sokféle alakban: összeg-, különbség-, szorzat-, hányadosalak és összetettebb alakok; egyenlőségük.
Egy-egy szám sokféle (összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetettebb) alakjának leolvasása képről, helyzetről különféle szempontoknak megfelelően. Számok sokféle alakja képi megfeleltetés nélkül is. Az egyenlő számok helye azonos a számegyenesen.
- Le tudják olvasni helyzetekről, képekről számok különféle „alakjait”, ezeket azonosítják nagyságuk szerint.
szk) 
lk) 
d) 
I)
Számok nagysága, távolságuk, nagyság szerinti sorrendjük, egyszerű esetekben arányuk. 
Szomszédjaik. 
Számok összehasonlítása megjelenítésük után és elképzelés alapján: 
- melyik nagyobb, melyik kisebb; 
- mennyivel nagyobb, mennyivel kisebb; 
- hányszor akkora, hányada. 
Sorba rendezésük; növekvő, csökkenő sorrend.
- Meg tudják ítélni a számok nagyságviszonyát, fejlődő számérzetre építve és a helyiértékes számalak értelmezése szerint (gyakorlati ismeretként!). 
- Sorba tudnak állítani megadott számokat nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendben.
kr) 



d)
Helyük a számegyenesen. 
(12 + 3 óra + folyamatos) 
Kapcsolódások: környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Helyük, közelítő helyük megkeresése az egyesével, tízesével, húszasával beosztott és a beosztás nélküli számegyenesen. 
Szomszédjaik, tízes szomszédjaik.
- El tudják helyezni a számokat az egyesével beosztott számegyenesen, megtalálják közelítő helyüket a tízes beosztású számegyenesen. 
- Jól tájékozódnak egyszerű számtáblázatokon (pl. a 10-szer 10-es elrendezésű táblázaton). 
- Ismerik a számok egyes és tízes szomszédjait, meg tudják állapítani, hogy a szám mely kerek tízeshez van a legközelebb.
k) 


F)
Számtulajdonságok, számkapcsolatok. Számok osztályozása adott tulajdonság szerint. Adott kapcsolatnak megfelelő számpárok. 
(folyamatos)
Számtulajdonságok (adott számmal - 2-vel, 3-mal, 5-tel ... - való oszthatóság, jegyek száma, adott számhoz képest a szám nagysága stb.) tapasztalati megismerése különféle tartalmú tevékenységekkel: csoportosításokkal, egyenlő részekre osztással, felírás különféle előre meghatározott alakba. Számkapcsolatok értelmezése megjelenítés alapján. Számok jellemzése, összehasonlítása, szétválogatása adott tulajdonságok szerint; számpárok keresése adott számkapcsolatokhoz.
- Ismernek néhány számtulajdonságot, számkapcsolatot, és használják ezeket számok jellemzésére, megválasztására.
T) 
d) 
szk)
Műveletek a 100-as számkörben 
A műveletek fogalma 
Az összeadás és kivonás értelmezése mindegyik tartalmukban darabszámokkal és mérőszámokkal. 
(4 + 1 óra + folyamatos)
Az összeadás és kivonás értelmezéseinek felújítása, erősítése.
Helyesen és gyakorlottan értelmezik az összeadást és kivonást, helyesen értelmezik a szorzást és az osztást különféle tartalmaikban: 
- Helyesen rendelik hozzá az egyes szituációkhoz, történésekhez a megfelelő műveletet. 
- A műveleteket meg tudják jeleníteni eljátszással, kirakással, képpel, szöveges feladatokkal.
E) 


i) 
d) 
I) 
k)
A szorzás mint egyenlő tagok összeadása és mint két halmaz elemeiből képezhető rendezett elempárok számának meghatározása. 
Az osztás mint bennfoglaló osztás és mint egyenlő részekre osztás. 
Bennfoglaló osztás maradékkal. Egyenlő részekre osztás tört eredménnyel. 
(8 + 2 óra + folyamatos)
A szorzás és az osztás értelmezésének megismerése (bennfoglaló és egyenlő részekre való osztás): 
- leolvasása, megfogalmazása eljátszott és szavakkal elmondott történésekről, helyzetekről, képpárokról; 
- műveletekhez történések, szöveges feladatok, képek alkotása, kapcsolása.

n)
A műveletek tulajdonságai és kapcsolatai; ezek felhasználása számolásban, ellenőrzésben. 
(folyamatos a műveletek értelmezéséhez, 
a számolási eljárásokhoz és önellenőrzéshez kapcsolva) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Néhány, a számításokban, döntésekben, önellenőrzésben jól felhasználható műveleti tulajdonság és kapcsolat felismerése, megértése konkrétan megjelenített szituációk segítségével és jellemző modellek segítségével; alkalmazása konkrét egyedi esetekben: 
Tapasztalatokat szereznek műveleti tulajdonságokról és műveletek közti kapcsolatokról konkrét egyedi esetekben: 
Gyakorlati ismeretük van a százas számkörben néhány műveleti tulajdonságról (általánosított megfogalmazás nélkül):
T)

- Monotonitás: a műveletben szereplő számok és az eredmények nagyságának kapcsolata. (Pl. ha a 37-hez 49-et adunk, 1-gyel kevesebbet kapunk, mint ha 50-et adnánk; ha 28-at kell elvenni 63-ból, 2-vel több marad, mint ha 30-at vennénk el; az esetek lejátszása pl. tízes tojástartókkal, pénzzel. Ha a 7 nyolcszorosát számítjuk, az nagyobb lesz, mint a hétszerese; ha a 42-t 6 részre osztjuk, egy részbe több jut, mint amikor 7 részre osztjuk; bemutatása: pl. hajtogatólap segítségével ...) 
- Az összeadás tagjainak felcserélhetősége: annak sokszori tapasztalása, hogy az összeg nem változik (lejátszás két képpel, a képek felcserélésével; két letakart doboz felcserélésével). 
- Az összeadás tagjainak csoportosíthatósága: annak sokszori tapasztalása, hogy az összeg nem változik. 
- Az összeadás és kivonás kapcsolata: ha ugyanannyit veszünk el, amennyit hozzáadtunk, akkor visszajutunk a kiinduló számhoz. 
- A szorzás tényezőinek felcserélhetősége: annak sokszori tapasztalása, hogy a szorzat nem változik. 
- Disztributivitás: annak tapasztalása és felhasználása számításokban, hogy egy összeg tagonként is szorozható (pl. a 7 háromszorosa számítható az 5 háromszorosa és a 2 háromszorosa összegeként, vagy a 10 háromszorosa és a 3 háromszorosa különbségeként). 
- A szorzás és a kétféle osztás kapcsolata konkrét szituációkban (adott kép alapján).
- az összeadás tagjainak felcserélhetőségéről és csoportosíthatóságáról; 
- az eredmény és a műveletben részt vevő számok nagyságának kapcsolatáról (mitől nő az összeg, mitől marad változatlan; hogyan változik a különbség, ha a kisebbítendőt változtatom, hogyan akkor, ha a kivonandó változik? ...); 
- az összeadás és kivonás kapcsolatáról; 
- a tényezők felcserélhetőségéről; 
- a szorzás és a kétféle osztás kapcsolatáról; 
- a szorzat széttagolhatóságáról (disztributi-vitás - pl. a 4 hétszerese egyenlő a 4 ötszörösének és kétszeresének összegével); 
- a szorzat és a tényezők nagysága közti összefüggésről; 
- a hányados és az osztásban szereplő számok nagyságának összefüggéséről. 
Ezeket az ismereteket felszólításra, kérdésre fel tudják használni számításokhoz, műveletek eredményének összevetéséhez, ellenőrzéshez.

Számolási eljárások; számolási készségek 
Összeadás, kivonás teljes kétjegyűekkel: néhány ügyes módszer kidolgozása (analógiák és műveleti tulajdonságok, kapcsolatok alapján), begyakorlása. 












Műveletek összekapcsolása; zárójel. 
(32 + 8 óra + folyamatos)
Az összeadás és kivonás felépítése teljes kétjegyű számokkal (analógiák értelmezése, használata): 
- a 20-as számkör összeadásai, kivonásai; 
- műveletek kerek tízesekkel; 
- teljes kétjegyű és kerek kétjegyű számok összeadása, a megfelelő kivonások; 
- pótlások a következő kerek tízesre, pótlás 100-ra; 
- teljes kétjegyű és egyjegyű számok összeadása (tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel), a megfelelő kivonások; 
- 9, 8 (és 7) hozzáadása, elvétele 10 - 1, 10 - 2, (10 - 3) alakban; 
- teljes kétjegyűek összeadása, elvétele különféle eljárásokkal; 
- hiányos műveletek. 
Összeadás és kivonás együtt; zárójelhasználat.
Megtanulnak összeadni és kivonni a 100-as számkörben, ehhez számolási eljárásokat ismernek és alkalmaznak: 
- Készségszinten ismerik a 20-as számkör összeadás és kivonás eseteit. 
- Biztonsággal ki tudják számítani a 100-as számkörben az összeadásokat és kivonásokat; ezekhez jól működő számolási eljárásokat ismernek és alkalmaznak (pl. analógiák használata kerek tízesek összeadásához, kivonásához; tízesátlépéses módszer; hozzáadás, elvétel tízes-egyes bontásban; 9-re végződő számok hozzáadása, kivonása 10-1 alakban...). 



- Meg tudják keresni hiányos összeadás, kivonás hiányzó számát (lejegyzés segítséggel).
E) 















d)
A szorzótáblák és bennfoglalótáblák kiépítése kapcsolatrendszerekbe ágyazva. Memorizálásuk. További egyszerű szorzások, osztások elvégzése az értelmezésre támaszkodva. 
(32 + 8 óra + folyamatos)
A szorzó- és bennfoglalótáblák, részekre osztások megtanulása a konkrét szituációkban megfigyelt tulajdonságok, kapcsolatok felhasználásával.
Tudnak szorozni és osztani: 
- Ismerik a kisegyszeregy eseteit és a megfelelő osztási eseteket az osztás mindkét értelmezésében.

E) 


Hiányos műveletek. 
(folyamatos)
További szorzások, osztások és hiányos műveletek végzése az értelmezés és műveleti tulajdonságok, kapcsolatok felhasználásával. (Pl. a 3 tizenkétszeresét számíthatják úgy, hogy még két hármast lépnek a 10-szer háromhoz, vagy a tizenkétszer 3-at két egyenlő csoportba választják, és a 3 hatszorosát kétszerezik ...) 
Maradékos osztások végzése megjelenítés, lejátszás alapján; számok szétválogatása adott számmal való osztás maradékai szerint. 
Nyitott mondatok kiegészítése igazzá, nem igazzá. Több lehetőség keresése.
- További eseteket ki tudnak számítani a 100-as számkörben értelmezés, megjelenítés (a megjelenítés elképzelése) és műveleti tulajdonságok felhasználása alapján. (Pl. a 3 tizenkétszeresét a tízszeres 3 + 3-mal való növelésével, maradékos osztási eseteket kirakás segítségével ...) 
- Meg tudják keresni a hiányzó tényezőt, osztandót, osztót hiányos műveletekben (lejegyzés segítséggel).
p) 





d) 



d)
Szöveges feladatok 
értelmezése, modellezése, megoldása, ellenőrzése. 
(folyamatos a műveletek értelmezéséhez és gyakorlásához kapcsolva + 8 + 2 óra) 
Kapcsolódások: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Egyszerű helyzetet, időben lejátszódó történést elbeszélő, mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése: eljátszással, kirakással, rajzzal, a szövegben szereplő jellemző részletek, adatok és összefüggések, kapcsolatok (egyenlőségek, egyenlőtlenségek, egyéb relációk) kiemelésével. 
Egyszerű, szöveggel adott probléma megoldása közvetlenül az értelmező helyzet alapján.
Fejlődik szóbeli (és írásbeli) szövegértésük: 
- az elmondott, vagy olvasott, egyszerű szöveggel adott helyzeteket el tudják játszani, ki tudják rakni, le tudják rajzolni; 
- kérdésre ki tudnak emelni jellemző részleteket, adatokat, összefüggéseket; 
- megértik a kérdést. 
Fejlődik a problémamegoldó gondolkodásuk:
I) 
k) 
lk) 
egy)

Egy és két művelettel, nyitott mondattal leírható, egyszerű, ismert kapcsolatot tartalmazó és időben lejátszódó szöveges feladatok leírása jelekkel (műveletekkel vagy másképpen) a kialakított értelmező képek segítségével és elképzelés alapján. 
Tudnak megfelelő modellt keresni, alkotni az értelmezett szöveges feladathoz: 
- le tudják írni számokkal; 
- műveletekkel; 
- jelekkel; 
- nyitott mondattal; 
- vagy más matematikai modellel.
p) 
F) 
i)

A szöveges feladat megoldása: a jelek értelmezése, a műveletek elvégzése, a nyitott mondat megoldása, az eredmény vonatkoztatása az eredeti problémára; ellenőrzés segítséggel; válaszadás szóban és röviden írásban is (pl. a válasz kiegészítésével, a megfelelő válasz kiválasztásával, egy-két szavas mondattal). 
Egyszerű fordított szövegezésű feladatok értelmezése, megértése segítséggel; kapcsolatok megfordítása, időbeli sorrend megfordítása. 
Adott képhez, számfeladathoz, nyitott mondathoz szöveges feladat alkotása.
A „lefordított” problémát meg tudják oldani a matematikai modellen belül; az eredményt vissza tudják helyezni az eredeti szöveges problémába, és tudnak felelni szóban. 
Kezd kialakulni az igény és a képesség az önellenőrzésre.
T) 
n) 


ÉN) 
n)
A törtszám, negatív szám fogalmának előkészítése 
Egységtörtek. 
Kapcsolódás: környezetismerettel, zenei neveléssel, testneveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Az 1 egész egyenlő részekre osztásával a fél, negyed, nyolcad, harmad, hatod, tizenketted, ötöd, tized szavak értelmezése különféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület). 
Különféle egységválasztásnál a fenti egységtörtek megjelenítése vágással, tépéssel, hajtogatással, színezéssel; a részek összemérése. 
Törtszámra vezető osztások néhány egyszerű esetben (pl. a 3 vagy 5 egész két egyenlő részre osztása).
Kiépül a legegyszerűbb egységtörtek (fél, negyed, nyolcad, harmad, hatod, tizenketted, ötöd, tized) képzete: 
- adott egység egyenlő részekre osztásával kapott részeknek megtanulják az elnevezését; 
- megnevezett egységtörtet meg tudnak jeleníteni adott vagy választott egység egyenlő részekre osztásával.
T) 
k)
Iránnyal is rendelkező mennyiségek kifejezése „előjeles” számokkal. 
(4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: környezetismerettel
Hőmérsékletmérés; mikor van melegebb, hidegebb? 
Olyan helyzetek átélése, amikor egy mennyiség jellemzéséhez a nagyságán kívül az irányát is meg kell adni (iskolába indulás előtt vagy után 1 órával, születésed előtt vagy után 3 évvel, az utcában a harmadik szomszédotok ...).
Megértenek a gyerekek néhány olyan valóságos helyzetet, amelyben a negatív szám fogalmára van szükség más-más konkrét tartalommal (hőmérséklet, időben adott pillanat előtt, után, adott magassági szint alatt, fölött.
I) 
é)
Relációk, függvények, sorozatok
Cél:
- További egyszerű, konkrét kapcsolatok megismerése, kifejezése tevékenységgel, rajzzal, szóban, összetartozó párok (hármasok) sorolásával tárgyak, személyek, halmazok, nem matematikai és matematikai fogalmak között.
- Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése.
- Néhány sorozatra jellemző tulajdonság megismerése.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Összefüggések, viszonyok a gyerekek környezetében és a matematikában 
Ismert és újabb kapcsolatok: értelmezésük kifejezése különféle módokon.
Kapcsolatok keresése, felismerése tárgyak, személyek, képek, összességek, számok, geometriai alakzatok között (pl. ugyanolyan anyagú, nem ugyanabból készült, szomszédja, ugyanabban a házban lakik, ugyanakkora, nem ugyanakkora, keskenyebb, nem keskenyebb, idősebb, fiatalabb, ugyanolyan korú, nagyobb, nem nagyobb, kisebb, melegebb ...). 
A kapcsolat kifejezése tárgyi tevékenységgel (szétválogatás, sorba rendezés, párokba rendezés, táblázat és oszlopdiagram készítése, kiegészítése), az adott elempárokra vonatkoztatva szavakkal és jelekkel (összekapcsolás vonallal, nyíllal, a <, >, = jelek használata). 
Különféleképpen kifejezett kapcsolatok megértése, értelmezése, leolvasása: nyillal összekötött elempár kapcsolata, kétváltozós nyitott mondat leolvasása, értelmezése párok behelyettesítésével.
Bővül a gyerekek ismerete különféle kapcsolatokról és ilyen kapcsolatok tagadásáról tárgyak, személyek, geometriai alakzatok, halmazok és számok között. Ezek a kapcsolatok beépülnek gondolkodásukba, beszédükbe. 
Ki tudnak fejezni megismert kapcsolatokat tárgyak, személyek, összességek, egyszerű, ismert fogalmak között összekapcsolással, szétválogatással, rámutatással, nyíllal, párokba válogatással, sorba rendezéssel, jellel, és megértik az ilyen módon kifejezett összefüggéseket.
F) 
n) 



I) 
E) 
k) 






d) 
F)
Egyszerű kapcsolatok megfordítása (könnyebb - nehezebb; szomszédja - szomszédja ...) 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
A kapcsolat „megfordítása”: a megcserélt pár kapcsolatának kifejezése (pl. Kata magasabb Zolinál - Zoli alacsonyabb Katánál; a 30 kisebb a 47-nél, a 47 nagyobb a 30-nál).

n)
Sorozatok, függvények 
Tapasztalati függvények: adatok jegyzése (sorozatba, táblázatba) számlálás, mérés eredményeként. 
Szabályukkal megadott sorozatok. (Periodikus sorozatok; sorozatok egyenletes növekedéssel, csökkenéssel; a szorzótáblák előkészítése. Más szabályú sorozatok.) 
Szabályukkal megadott egyszerű függvények. 
(4 + 1 óra + folyamatos)
Tárgy-, kép- és számsorozatok készítése: 
- saját szempont szerint, ritmus, szimmetriák, egyéb rend intuitív követése; 
- megfigyelt, gyűjtött adatok alapján; 
- adott szabály, utasítás szerint. 
Egy- és kétbemenetű táblázatok kiegészítése adott összefüggés szerint; különféleképpen kifejezett kapcsolatok leolvasása, értelmezése, megértése.
Tudnak folytatni adott, egyszerű szabályú sorozatokat, kiegészíteni adott szabályú táblázatokat.
szk)
Összefüggés-keresés 
Sorozat tagjai közt felismerhető összefüggések; többféle összefüggés - többféle folytatási lehetőség. A felismert összefüggés kifejezése a sorozat folytatásával, szavakkal (általánosítás nélkül).
Sorozat egy-egy lehetséges szabályának felismerése néhány tagjából, a sorozat folytatása, kiegészítése: periodikus sorozatok mozgással, hanggal, az év hónapjaival, logikai készlettel, sorozatok tárgyhalmazokkal, egyenletesen (egyesével, kettesével, ötösével, tízesével) növekvő, csökkenő és váltakozó különbségű számsorozatok ... 
Periodikus sorozatokban adott tulajdonságú elemek sorszámának megfigyelése, adott helyen álló tag megtalálása.
Felismernek egyszerű kapcsolatokat párok, hármasok között, egyszerű szabályszerűséget folyamatban. A felismerést kifejezik a tevékenység folytatásával, egyedi esetekre megfogalmazva szavakkal. 
Fejlődik összefüggés-felismerő képességük. 
Fejlődik szövegértő képességük az összefüggések megértése, ábrázolni tudása révén.
F) 
K) 
szk) 
n) 

p) 
k)
Táblázat adatpárjai, adathármasai közti összefüggések; többféle összefüggés keresése. A szabály: minden értékpárra, hármasra érvényes összefüggés. A szabály kifejezése a táblázat kitöltésével, folytatásával, szavakkal. 
(4 + 1 óra + folyamatos)
Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészítése, folytatása; az összefüggés kifejezése szavakkal az egyedi párokra vonatkozóan mindkét irányban (pl. a 32-nél 5-tel kisebb a 27, a 27-nél 5-tel nagyobb a 32). Az általánosítás alapozása: a táblázatba gyűjtött összes pár ellenőrzése közös munkával.

kr) 
lk) 
d) 
egy)
Elemi ismeretek sorozatokkal, függvényekkel kapcsolatban 
Különbségsorozat, hányadossorozat.
Számsorozatok különbségsorozatának felírása; növekedés, csökkenés kifejezése, egyenletes és változó különbségek figyelése.

é)
Gépek megfordítása.
Gépek megfordítása; a kétféle működési szabály kapcsolatának építése (pl. ha a gép 7-tel növeli a bemenő értéket, akkor megfordítva a gépet, az 7-tel csökkenti a bedobott értéket).
Tudják „működtetni” egyszerű, ismert szabályú gépek megfordítását: elkészítik a táblázatát, keresik szabályát.
F) 
p)
Egyszerű gépek összekapcsolása. 
(4 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, zenei és vizuális neveléssel, informatikával
Adott szabályú gépek összekapcsolása (pl. ha az egyik gép 2-szerez, a másik 3-szoroz, akkor az összekapcsolt gép 6-szoroz), és a szabály alakulásának megfigyelése.


Geometria
Cél:
- Néhány további geometriai tulajdonság és kapcsolat megismerése; a formalátás fejlesztése, finomítása a mozgás és a látás koordinálásával.
- Tapasztalatok gyűjtése a síkra való tükrözésről, eltolásról; a tengelyes tükrözés végrehajtása a sík mozgatásával.
- Térbeli tájékozódás fejlesztése.
- Geometriai mennyiségfogalmak alakítása, gyakorlottság a gyakorlati mérésekben (hosszúság, űrtartalom), a mérési eredmények értékelésében.

Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Alkotások térben, síkban 
Tulajdonságok és kapcsolatok 
Az eddig megismert és néhány további geometriai tulajdonság és kapcsolat. (Testek: üreges, tömör, rudakból megépíthető, vagy nem építhető meg; Síkidomok: tükrösség.) Az egybevágóság szemléletes és alkotó előkészítése.
Térbeli építések testekből; síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) lapokból, pálcákból (pl. szívószálból) és rajzolás szabadkézzel hálón, vonalzóval, sablonhasználattal: szabadon, másolással és szavakban adott feltételek szerint. Alkotások összevetése: ugyanolyan, nem ugyanolyan.
Térben és síkban szívesen és ügyesen alkotnak saját fantáziájuk szerint, másolással és szóban adott feltételeknek megfelelően. 
Alkotott és gyűjtött térbeli és síkbeli alakzatokat össze tudnak hasonlítani: azonosítani, megkülönböztetni összképük alapján különféle helyzetükben is és néhány egyszerű, megnevezhető tulajdonságuk alapján. 
szk) 

T)
Alakzatokban azonosságok keresése (ugyanolyan, ugyanakkora ...).
Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a síkbeli ritmus (szimmetriák) követése. 
Előállított és gyűjtött testek, síkidomok szétválogatása megadott és felismert geometriai tulajdonságok szerint. Megkezdett válogatás folytatása, rossz válogatás javítása.

d) 
kr)
Alakzatok 
- Kocka, gömb megnevezése intuitív kép alapján; 
- háromszög, négyszög ... téglalap, négyzet. 
(16 + 4 óra ) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, környezetismerettel, technikával
Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása, téglalap, négyzet összehajtása, oldalainak összemérése. A „kocka”, „gömb”, „négyzet”, „kör” elnevezések használata. Ráismerés, megkülönböztetés más alakzatoktól összképben (kocka, nem kocka...). Derékszög, téglalap hajtogatása. Négyzet hajtogatása téglalapból.
Ismerik (értik és helyesen használják) a kocka, gömb, háromszög ... téglalap, négyzet szavakat. 
Tudnak dönteni, hogy egy alakzat megfelel-e a mondott feltételeknek, rendelkezik-e a kiválasztott tulajdonságokkal.

E) 


d)
Geometriai transzformációk 
Tapasztalatok a tükrözésről és az eltolásról. 
(8 + 2 óra ) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, környezetismerettel, technikával
Tevékenységek síktükörrel (alakzatok tükörképének kirakása a síktükör mögött); síkban a tengelyes tükörkép előállítása a sík mozgatásával is (átfordítás a rögzített tengely körül). 
Egy és két tükörtengelyre szimmetrikus formák és minták előállítása, kiegészítése, válogatása; ellenőrzés zsebtükörrel, átlátszó papírra másolással. 
Eltolás a térben, a síkban; az állás megmaradásának megfigyelése. Az eltolás végrehajtása a sík mozgatásával. Minták (sor- és síkminták) készítése eltolással és tükrözéssel.
Felismerik és képesek megkülönböztetni alakzat tükörképét és eltolt képét, egyszerű esetekben előállítják kirakással, megépítéssel, síkban a sík mozgatásával. 
Tevékenység segítségével dönteni tudnak alakzatok tükrösségéről. 


Elképzelik a mozgatást és az alakzat új helyét, helyzetét, és elgondolásukat ellenőrzik kipróbálással.
kr) 



d) 


F) 
é)
Tájékozódás a térben 
Útvonalak követése, bejárt útvonalak megadása szóban. Alakzatok (pontok) helyének megadása vonalon 1, síkban 2 adattal. 
(folyamatos + 4-5 óra 
10-15 perce ) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, környezetismerettel, technikával, anyanyelvi neveléssel
Útvonalak valódi és terepasztalon való bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatással és szóban leírt útvonal követésével, bejárt útvonal elmondásával. Egyszerű képek kirakása elbeszélés alapján. 
Jól tájékozódnak az iskola környékén és a szűkebb lakóhelyen. Emlékképeik alapján képesek felidézni, elmesélni, képek segítségével papíron rekonstruálni egy-egy séta során megélt élményeiket. Helyesen használják a jobbra, balra, előtte, mögötte, közötte, szemben szavakat.
H) 
k) 

n)

Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és távolság megadásával való tájékozódás udvaron, erdőben; utca és házszám alapján a lakóhelyen; sor és oszlop megadásával osztályban, sakktáblán. Egyszerű alakzatok létrehozása lyukastáblán diktálás alapján. Irány és állás megfigyelése, követése finomabb, síkbeli mozgásokkal is; kapcsolat az eltolás és a tükrözés során keletkező formák megfigyelésével. Figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján hálón.
Táblázatos elrendezésben alakzatok (pontok) helyzetét viszonyítani tudják rögzített sorhoz, oszlophoz (egyenesekhez). 
Ismerik a térbeli viszonyokat kifejező szavakat, névutókat, tudják követni az irányváltoztatásokra utaló utasításokat.
é) 



I) 
szk)
Geometriai mennyiségek és mérésük 
Mennyiségek 
Hosszúság, terület, űrtartalom. 
Mérés 
Tapasztalatszerzés mennyiségekről összehasonlítással, összeméréssel és méréssel. 
A különféle mennyiségek méréséhez használható mérőeszközök. 
A mennyiségek jellemzése mérőszámmal és a választott mértékegységgel.
Mennyiségek összehasonlítása, összemérése, annak megmutatása, hogy melyik mennyiség a nagyobb, melyik kisebb, mennyivel nagyobb az egyik mint a másik, hányszor akkora az egyik, mint a másik.
Gyakorlati tevékenységek során: 
- tudnak hosszúságokat, űrtartalmakat és területeket összehasonlítani, összemérni, alkalmi egységekkel meg- és kimérni; 
- tudják használni gyakorlati méréseik során a tananyagban felsorolt szabvány-mértékegységeket;
F) 



E) 
Mértékegységek 
Alkalmi; méter, deciméter, centiméter, liter, deciliter. 
Összefüggések 
- Különböző mennyiség mérése azonos egységgel ... 

- Adott mennyiség mérése különböző egységgel 
(12 + 3 óra ) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Hosszúság és űrtartalom, terület mérése alkalmilag választott egységekkel és néhány szabvány mértékegységgel. 
- Annak megfigyelése, hogy azonos egységből a kétszer, háromszor, négyszer ... nagyobb mennyiséget kétszer, háromszor, négyszer ... annyit teszi ki. 
- Azonos mennyiség mérése kisebb és nagyobb egységekkel; annak megfigyelése, hogy a fele, harmada, negyede egységből kétszer, háromszor, négyszer ... annyi teszi ki ugyanazt a mennyiséget.
- mérési eredményeiket helyesen fejezik ki szavaikkal. 

Formálódik a mennyiség és a választott egység közötti kapcsolat.
I) 


F) 
é)
Statisztika, valószínűség
Cél:
- Az adatgyűjtés és ábrázolás, visszaolvasás gyakorlása.
- A „valószínűséges szemlélet” alapozása, tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a nem véletlen szétválasztására, a valószínűbb és a kevésbé valószínű átélésére, megkülönböztetésére.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Statisztika 
Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése, ábrázolása és olvasása. Olvasás rögzített adatokról. 
Mért, számolt adatok jelölése piktogrammal, az adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba közösen. Grafikonépítés közösen, új adat elhelyezése a megkezdett grafikonon. Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kiválasztása, a különböző adatok előfordulási számának leolvasása. Nagyobb számú megfigyeléshez, méréshez kapcsolódó gyakorisági értékek megsejtése.
Képesek adatok ügyes, rendszeres jegyzésére és „grafikon”-építéssel való megjelenítésre, és így lejegyzett adatok visszaolvasására.
k) 
Valószínűség 
Tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a biztos eseményről játékok során. 
Egyszerű kísérlet lehetséges eseményeinek számbavétele, a kísérlet során bekövetkezett események jegyzése. 
(4 + 1 óra ) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel, anyanyelvi neveléssel, informatikával.
Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van; találkozás nagyobb és kisebb valószínűségű eseményekkel. 
Megfigyelések, kísérletek a „biztos”, a „lehetetlen” és a „nem biztos, de lehetséges” megkülönböztetésére. A „biztos” cáfolása ellenpélda megmutatásával, a „lehetetlen” cáfolása példa felmutatásával. Megfigyelt esemény gyakoriságának (a bekövetkezés számának) megállapítása. 
Gondolkodásukban kezd különválni a „biztos”, a „lehetetlen” és a „nem biztos, de lehetséges” fogalma. 
Képzeletük kiterjed játékokhoz kapcsolódó kísérletek lehetséges kimeneteleinek áttekintésére. 
Sejtéseket fogalmaznak meg, miszerint az egyik esemény bekövetkezése valószínűbb, a másiké kevésbé valószínű.
ÉN) 
egy) 

kr)
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás szempontjából elengedhetetlen feltételek meghatározását irányelveknek kell tekinteni. Azt, hogy az adott területen mennyire biztatóak az aktuális helyzet és a fejlődés jelei, a pedagógusnak kell megítélnie.
Vannak olyan területek, amelyekben viszonylag egyszerűen, teszteléssel megállapíthatók a teljesítmények. Ezeken a területeken is óvatosan kell kezelni a következő irányelveket, hiszen pl. a számolni legjobban tudó ember is követ el számolási hibát, az egyébként jó problémamegoldó ember is félreérthet egy-egy olvasott vagy hallott szöveget. Ezért - bár mérésekkel sok területen megbízható információkat szerezhetünk növendékeink tudásáról, felkészültségéről, képességeinek fejlettségéről - kellő mértékben kell támaszkodnunk a folyamatos megfigyelés során gyűjtött tapasztalatokra is.
Az a tanuló, aki a következő feltételeknek eleget tud tenni, jó eséllyel képes folytatni tanulmányait.
1. Gondolkodási, megismerési módszerek
- Figyelme szándékos, tudatos, jól irányítható, s legalább 3-4 percben folyamatosan fenntartható. Tevékenysége és szóban kifejezett gondolatai általában összhangban vannak.
- Konkrét tárgyi objektumokat, alakzatokat, összességeket, számokat képes egy-két ismert tulajdonsággal jellemezni, egy-két ismert viszonnyal összehasonlítani kérdésre vagy adott szituációnak megfelelően öntevékenyen. Adott szempont szerint tud elemeket válogatni, kétfelé válogatni; kitart egy szempont mellett.
- Felismeri a válogatásban együvé került dolgok közös tulajdonságát, ezt kifejezi a válogatás folytatásával vagy szavakkal. Segítséggel (rákérdezés után) helyesen használja a „nem” szót közös tulajdonság megnevezésére.
- Felismeri az egy szempont szerint elrendezett tárgyak közti kapcsolatot, ezt meg tudja nevezni.
- Állításai a valóságot írják le, igazak, nyelvhelyességi szempontból kielégítők; az állítások igazságának megítélése helyes.
- Képes adott feltételnek megfelelő alkotások létrehozására; a konstrukció megfelel a feltételnek. Képes ezeket a konstrukciókat összehasonlítani, azonosítani, megkülönböztetni.
2. Számtan, algebra
A százas számkör számai
- Képes tárgyakat meg- és kiszámlálni egyesével, kettesével, tízesével, ötösével.
- Tud alkalmilag választott egységekkel és ennek többszöröseivel (kétszeresével, tízszeresével, ötszörösével) meg- és kimérni hosszúságot, tömeget, űrtartalmat.
- Képes a pénz meg- és kiszámolására különféle címletek használatával is.
- Darabszám és mérőszám megállapításában, megbecslésében kifejeződik a viszonyítás korábbi számlálások, mérések eredményéhez. Felismeri tévedését, javítja tévesen megállapított számlálási, mérési eredményét.
- Készségszinten tudja írni, olvasni a százas számkör számait (másolással, diktálás után, saját gondolat kifejezéseképpen).
- Tudja, hogy a kétjegyű szám első számjegye a szám tízeseinek száma, második számjegye pedig az egyeseké. Ezt a tudását felszólításra és öntevékenyen is ki tudja fejezni megjelenítéssel (csomagok és elemek, dobozok és elemek, pénzérmék segítségével).
- Két-két számot össze tud hasonlítani biztonsággal nagyság szerint; számokat sorba tud állítani nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendben. Meg tudja állapítani, hogy két szám közül mennyivel nagyobb (kisebb) az egyik, s egész arány esetén hányszorosa az egyik a másiknak.
- Ismeri a számok szomszédjait, tízes szomszédjait; megtalálja a számok helyét egyesével beosztott számegyenesen, számok közelítő helyét tízesével beosztott és beosztás nélküli 0-100-as számegyenesdarabon (meg tudja választani azt a tízes szakaszt, amelyen a szám helye van, tudja, hogy a kijelölt szakasznak melyik felében kell keresni a számot).
- Ismer néhány számtulajdonságot (páros, páratlan, 3-mal osztható, nem osztható, adott számnál nagyobb, kisebb ...), érti ezek tartalmát; tud tulajdonságokhoz számokat, kapcsolatokhoz számpárokat sorolni; össze tud hasonlítani két számot különféle számtulajdonságok szerint.
- Azonosítani tudja egy számnak a különféle alakjait (neveit); ilyen alakjukban is sorba tudja azokat rendezni nagyság szerint.
Műveletek a százas számkörben
- Érti a négy alapműveletet mindegyik tanult értelmezésében:
- történésről, tevékenységről, képpárról, képről le tudja olvasni, le tudja írni a megfelelő műveletet (műveleteket);
- meg tudja jeleníteni az elmondott, olvasott műveletet eljátszással, kirakással, rajzzal;
- szöveges feladatban elmondott történést, helyzetet - megjelenítés vagy elképzelés után - el tud mondani, le tud írni művelettel;
- tud szöveges feladatot fogalmazni művelethez.
- Ismeri egyedi esetekben, a gyakorlatban a tagok, tényezők felcserélhetőségét, a tagok csoportosíthatóságát, a műveletek eredményének változásait a komponensek változásainak függvényében (nő vagy csökken az összeg, különbség, szorzat, hányados, ha az egyik számot növelem, csökkentem).
- El tudja végezni a kijelölt műveletet.
- Készségszinten tudja két-két szám összegét, különbségét 20-ig; ennek mintájára biztonságosan tudja
- a kerek tízesek összegét, különbségét;
- a teljes kétjegyű és kerek kétjegyű számok összegét és a megfelelő különbségalakokat;
- a teljes kétjegyű és egyjegyű számok összegét és különbségét tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel;
- ki tudja számítani (két lépésre bontva) teljes kétjegyűek összegét, különbségét; ehhez segítséggel alkalmaz valamilyen megismert műveleti tulajdonságot, kapcsolatot.
- Tudja a kisegyszeregyet (10-szer 10-ig); ismer kapcsolatokat az egyes szorzótáblákban és különféle szorzótáblák között; felhasználja ezeket számolásban, ellenőrzésben; ki tud számolni más szorzásokat a művelet értelmezése szerint;
- Tudja a kisegyszeregynek megfelelő bennfoglalásokat, részekre osztásokat; látja a kapcsolatot a szorzás és a kétféle osztás között.
- Kirakás (eljátszás) után ki tudja számítani az egyszerűbb maradékos osztásokat.
Szöveges feladatok
- Megérti az egyszerű szöveges feladatot (el tudja játszani, meg tudja jeleníteni valamilyen módon, érti az adatok kapcsolatát egymással és a kérdéssel).
- Talál, illetve tud alkotni megfelelő matematikai modellt (rajzot, számfeladatot, sorozatot, táblázatot, nyitott mondatot) a szöveges problémához.
- Helyesen végzi el a szükséges számításokat; felszólításra ellenőrzi eredményét.
- Eredményét tudja a kérdésre vonatkoztatni; helyesen válaszol a kérdésre.
- Tud adott számfeladathoz, nyitott mondathoz egyszerű szöveges feladatot alkotni.
Törtszám, negatív szám
- Az egységül választott mennyiséget a lehetséges pontossággal osztja egyenlő részekre adott egységtörtnek megfelelően; helyesen megnevezi a leolvasott törtszámot.
- Le tud olvasni hőmérsékleti értéket 0 fok alatt is.
3. Relációk, függvények, sorozatok
- Tud keresni, alkotni megadott kapcsolatban levő elempárokat (tárgyakat, dolgokat, alakzatokat, számokat). Szavakkal adott összefüggést, kapcsolatot ki tud fejezni elemek összekapcsolásával, nyíllal, szétválogatással, sorozatba rendezéssel, táblázatba rendezéssel.
- Megfeleltetett párok között felismer összefüggést, kapcsolatot, ezt ki tudja fejezni további összetartozó párok keresésével, jelölésével (diagramok, sorozatok, táblázatok folytatása, kiegészítése), szavakkal.
- Tudja ellenőrizni, hogy adott szabályt követ-e a kialakult sorozat, táblázat.
- Meg tudja alkotni adott számsorozat különbségsorozatát.
4. Geometria
Alkotások térben, síkban
- Tud adott építőelemekből (testekből) építeni, mozaiklapokból formát, mintát kirakni szabadon.
- Képes 6-12 elemből álló építményt, síkbeli kirakást lemásolni a mintával megegyező elemekből; sormintát, síkmintát folytatni; tud másolni más elemek felhasználásával (pl. színben eltérő elemekkel, több darab kisebb elemmel); felismeri az alak és az állás változását; tudja korrigálni tévedését; tudja használni egyszerű rajzolásban a sablont, vonalzót.
- Érti és alkotásában tudja követni a szóban adott feltételt, feltételeket.
- Szét tudja válogatni megnevezett geometriai tulajdonság szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat.
- Felismeri a téglalapot, négyzetet, téglatestet, kockát; helyesen használja ezeket a szavakat; hajtogatással meg tudja mutatni egy négyszögről, hogy az négyzet, vagy téglalap.
Geometriai transzformációk
- Összképben és a két kéz mozgásával meg tudja különböztetni egy tárgy, síkidom tükörképét az eltolással kapott (az eredetivel egyállású) képtől; felismeri tárgyak, síkidomok tükörszimmetriáját.
- Elképzelés után ki tudja rakni egyszerű térbeli, síkbeli alakzat tükörképét, kirakását ellenőrizni tudja zsebtükörrel.
- A sík mozgatásával végre tudja hajtani a tengelyes tükrözést, az eltolást segítséggel.
Tájékozódás a térben
- Képes biztonságos mozgásos tájékozódásra.
- Érti az irányokat kifejező szavakat, képes azok követésére mozgásokban, használni tudja azokat elvégzett vagy képzelt mozgás megadására.
- Tudja azonosítani, megkülönböztetni alakzatok állását és a mozgás irányát síkban.
Geometriai mennyiségek és mérésük
- Képes mennyiségek összehasonlítására, összemérésére.
- Tud alkalmilag megválasztott egységgel, valamint a tananyagban megjelölt szabvány mértékegységekkel mérni.
5. Statisztika, valószínűség
- Akar és tud részt venni a közös tevékenységben és a közös gondolkodásban (aktivitás, motiváltság, feladattudat, mások segítése).
- Le tudja olvasni a sorozatok, táblázatok, grafikonok adatait.
- Különbséget tud tenni biztos, lehetetlen és véletlen események közt egyszerű megfigyelt, eljátszott szituációkban.
Matematika 3. évfolyam
Témakörök



Javasolt óraszámok

4 óra/hét (152 óra)
3 óra/hét (114 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
folyamatos és 10 óra
folyamatos és 7 óra
Számtan, algebra
82 óra
62 óra
Relációk, függvények, sorozatok
16 óra
12 óra
Geometria
36 óra
27 óra
Statisztika, valószínűség
8 óra
6 óra
Gondolkodási és megismerési módszerek
Cél:
- Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezésének kezdetei, egyszerű megállapítások, következtetések, kiterjesztés, általánosítás).
- A gondolatok, megfigyelések kifejezési módjainak gyakorlása (tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel); mások hasonlóan kifejezett gondolatainak értelmezése, megértése.
- Az alkotó gondolkodás további alapozása; a rendszerépítés kezdetei.
- A fogalmi gondolkodás továbbépítése, elemi módszer alakítása a fogalmak egymáshoz való viszonyának megismeréséhez.
Kapcsolódások: A téma mindegyik műveltségi területtel szoros kapcsolatban van. Egyrészt a témában kidolgozásra kerülő gondolkodási módszerek felhasználhatók mindegyik tantárgy fogalmi rendszerének alakításában, megértésében, kommunikálásában, másrészt azok a tárgyak, fogalmak, jelek, amelyekkel e témakör tevékenységeit végezzük, bármely tantárgy köréből választhatók.

Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Osztályozás, elemek elhelyezése halmazokba egy és egyszerre két tulajdonság szerint 
A részhalmazt meghatározó tulajdonság és a kiegészítő halmazának meghatározó tulajdonsága; a logikai „nem”. 
(folyamatos)
Tárgyak, számok, alakzatok szétválogatása saját szempontok szerint; mások válogatásában felismert szempontok szerint. Adott szempontú válogatás hibájának felismerése, javítása.
Ki tudják fejezni tárgyak, dolgok, alakzatok, számok, jelek felismert tulajdonságait szétválogatással, kétfelé válogatással, megnevezéssel.
I) 
kr)

Adott alaphalmaz elemeinek válogatása kétfelé; az együvé kerülő elemek közös tulajdonságainak keresése, megnevezése. A tevékenységhez kötött szóbeli kifejezés gyakorlása, javítgatása („Milyeneket tettél ide?” „Miért nem való ez ide?” „Melyik címke hova való?” „Mi igaz biztosan az adott részből véletlenül kivett dologra?” ...). Az elemek elhelyezéséhez kapcsolódó megállapítások: a „mindegyik”, „egyik sem”, „van köztük olyan”, „nem mind” kifejezések használata. 
„Címkézés” (olyan tulajdonság megnevezése, amely az adott részben minden elemre igaz, a többi elemre pedig nem igaz). A kiegészítő rész felcímkézése: a logikai „nem” értő, tudatos használata.
Konkrét, elvégzett kétfelé válogatásokban felismerik az elemek közös, a részhalmazt meghatározó tulajdonságát, használják a tulajdonság tagadását a részhalmazba nem tartozó elemek közös tulajdonságának megragadására. 
Felismerik adott szempontú válogatások hibáját, ki tudják javítani elemek átrendezésével, megnevezéssel.
d) 




kr) 
n)
Válogatás kétszer kétfelé egyszerre. Venn-diagram. A logikai „és”. 
(4 + 2 óra + folyamatos)
Elemek elhelyezése egyszerre két tulajdonság figyelembevételével; Venn-diagram használata. A szétválogatás szigorú rendjének betartása. Az egyes részekre jellemző tulajdonságok keresése. A logikai „és” használata. 
Elemek elhelyezése olyan ábrán, amelyen két-két halmaz különféle viszonyban van egymással; egyszerű alá-fölérendelt fogalmak, mellérendelt fogalmak megjelenése halmazábrákon.
Adott két tulajdonság szerint el tudják helyezni az alaphalmaz elemeit elemenkénti döntéssel. Az azonos részbe kerülő elemeket tudják jellemezni a logikai „és” helyes használatával.
d) 
F) 
szk)
Sorba rendezés 
Mennyiségi tulajdonságok szerinti sorba rende-zések; egyéb szempontok. 
Szempont-választás, szemponttartás. 
(folyamatos)
Tárgyak, számok összehasonlítása, mennyiségi tulajdonságok kiemelése. 
Sorba rendezés adott szempont vagy felismert tulajdonság szerint. Szituációhoz kötött szóbeli kifejezés gyakorlása, javítása.
Újabb mennyiségi tulajdonságok (szög, terület, térfogat, törtszámok nagyságrendje, számjegyekből alkotott számok rendszere) megismerésében és kifejezésében eszközként használják a gyerekek a sorba rendezést.
T)

Sorba rendezés szubjektív rend, vagy megállapodás alapján (pl. aszerint, hogy melyik szín tetszik jobban, melyik kevésbé, melyik játékodat szereted jobban, melyiket kevésbé, mi fontosabb, mi kevésbé fontos, szavak sorba rendezése betűrend szerint ...). A szempont megtartása hosszabb távon. Elemek átrendezése a szempont megváltoztatása után.
Tudnak sorba rendezett tárgyakat, dolgokat, számokat új szempont szerint átrendezni; meg tudják változtatni az elemek sorszámát az új sorrendnek megfelelően. 
Fejlődik a rendszerlátás és rendszerképzés képessége.
F) 
ÉN) 


szk)
Kétszempontú rendezés; a szempontok sorrendje; táblázat, fadiagram.
Kétszempontú rendezések, táblázatos és soros elrendezés; táblázatok és fadiagram használata.
Egyre önállóbban használják rendszerépítésben a táblázatokat és a fadiagramokat.
I)
Állítások alkotása, értése
Tárgyi tevékenységhez kapcsolt kijelentések alkotása tárgyakról, személyekről, dolgokról, összességekről, (halmazokról); számokról, történésekről, műveletekről; tárgyak, dolgok, számok, jelenségek kapcsolatáról. 
Egyszerű, a gyerekek előtt álló tárgyakról, személyekről, összességekről, számokról és elemek kapcsolatáról szóló állítások igazságának eldöntése felszólításra és öntevékenyen.
Ki tudják fejezni megfigyeléseiket, gondolataikat egyszerű, elemekre és összességekre vonatkozó állításokkal az előttük kialakuló helyzetekben. Értik az ilyen (konkrét szituációra vonatkozó) állításokat, meg tudják ítélni igazságukat. 
Fejlődik 
- a megfigyelő- és az ítélőképességük; 
- az absztrakciós képességük; 
- a szóbeli kifejezőképességük; 
- az igazság megítélésének igénye.
ÉN) 


d) 

d) 

I) 
T)
Nyitott mondatok; megoldásuk adott, kis alaphalmazon. 
(4 + 3 óra + folyamatos)
Nyitott mondatok értelmezése szituációkkal, szöveges feladatokkal. 
Nyitott mondatok lezárása elemek, elempárok behelyettesítésével, s az így kapott állítások igazságának megítélése. 
Nyitott mondatok lezárása igazzá, tévessé többféleképpen. Az összes igazzá tevő elem megkeresése adott kis elemszámú alaphalmazban.
Ki tudnak egészíteni nyitott mondatokat igazzá, tévessé. Adott, kis alaphalmazon meg tudják keresni nyitott mondat megoldását (teljes igazsághalmazát).
p)
Kombinatorikus alkotások és kombinatorikus gondolkodás 
Adott feltételnek megfelelő alkotások létrehozása, azonosítás, megkülönböztetés; az összes lehetőség keresése; rendszeralkotás. 
(3 óra + folyamatos)
Elemek sorba rendezései; 3, 4 elem esetén az összes lehetőség keresése, elrendezése saját szempontok szerint. Elrendezés adott táblázatban vagy fadiagramon. Hiányzó sorozat megkeresése az alakuló rendszer segítségével. 
Elemek, elempárok, hármasok kiválasztása; 3-6 elemből az összes lehetséges pár, hármas kiválasztása egyszerre vagy egymás után. Egy feltétel megváltoztatásától függően a lehetőségek változásának figyelése.
Létre tudnak hozni adott feltételnek megfelelő konstrukciókat; ezeket azonosítják egymással, megkülönböztetik egymástól, összevetik a feltételekkel. 
A létrehozott objektumokat rendezni tudják valamilyen (önállóan megalkotott, vagy követett) rend szerint. Ki tudják egészíteni a rendszert a hiányzó lehetőségek megkeresésével. 
Alkotásaikban törekszenek a teljességre, rendszer kialakítására. Fejlődik a teljesség és a rendszerépítés igénye.

szk) 
d) 





é)
Számtan, algebra
Cél:
- Alkalmazásra érett, valósághoz kötött számfogalom kialakulása az 1000-es körben.
- Jó számérzet.
- Tiszta és gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben kidolgozott műveletfogalmak, a műveleti tulajdonságok és összefüggések gyakorlati ismerete.
- Alapszintű jó fejszámolási készségek a százas számkörnek megfelelő esetekben (0-ra és 00-ra végződő számokkal), erre épülő becslőképesség alapozása; gyakorlottság a tanult írásbeli műveletek elvégzésében, ellenőrzésében.
- Törtszám és negatív számfogalom tapasztalati továbbépítése.
- Az alkotó, a problémamegoldó, az algoritmusos és az analógiás gondolkodás fejlődése.
- A gyerekek eredményeikért való felelősségvállalásának fejlődése.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Természetes szám. Számfogalom 1000-ig 
Darabszám, mérőszám, értékmérő tartalom. Mértékegység, mennyiség és mérőszám kapcsolatai. Néhány szabványos mértékegység gyakorlati használata: m, dm, cm, mm; kg, dag, g; l, dl, cl; óra, perc, másodperc; továbbiak megközelítése: km; t; hl. 






Pontos szám, közelítő szám. Számok kerekített értéke. 














A pénz.
Halmazok, mennyiségek becslésszerű összehasonlítása, becslése. 
Meg- és leszámlálás valahányasával: egyesével, tízesével, százasával, kettesével, húszasával, ötösével, ötvenesével stb.; meg- és kimérés választott egységgel, az egység többszöröseivel (pl. kirakás 10, 100 egységenként). Mérőszalag, más skálázott mérőeszközök használata. 
Elvégzett mérések eredményének magyarázata a mennyiség, egység, mérőszám közt megfigyelt összefüggés alapján. Az összefüggések tudatosítása. Egyszerű át- és beváltások konkrétan elvégzett mérésekhez kapcsolva. 
Közelítő számlálások; adott pontosságú mérések; hosszúságmérés deciméter-, centiméter-, milliméter-pontossággal. 













A pénz használata: „vásárlások” kifizetése különféle címletekkel; fizetés visszaadással is.
Tanulóink rendelkeznek az 1000-es számkörben helyes, széles valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető, gazdag természetes számfogalommal és fejlődő számérzettel. 
- Képesek darabszámot megállapítani pontosan és jó közelítéssel. 
- Tudnak mérni alkalmi egységekkel. Tudják használni a milliméter, centiméter, méter, centiliter, deciliter, liter, gramm, dekagramm, kilogramm egységeket mérésekben. Ismerik az óra, nap, hét, hónap, év, perc, másodperc, kilométer, hektoliter és tonna egységeket. 
- Méréseik eredményének mérlegelésében és becsléseikben egyre tudatosabb annak gyakorlati tudása, hogy azonos egységek esetén a 2-szer, 3-szor ... nagyobb mérőszám és a 2-szer, 3-szor... nagyobb mennyiség tartozik össze; s annak gyakorlati tudása, hogy ugyanazt a mennyiséget fele, harmada ... nagyságú egységgel mérve 2-szer, 3-szor ... nagyobb mérőszám fejezi ki, a 2-szer, 3-szor ... nagyobb egységgel mérve pedig fele, harmada akkora mérőszám. 
- Képesek értelmezni a különböző egységekkel való mérésekben kifejeződő viszonyokat, a mértékváltás gondolatát. 
- Egyre könnyedebbé válik a valóság (elképzelt valóság) és a számfogalom közti kétirányú „átjárás”, s ezáltal egyre biztonságosabbá válik a számokkal való munka. 
- Gyakorlati biztonságos ismeretük van a pénz értékéről, használatáról.
E) 
T) 


ÉN) 

K) 





é) 









F) 


i)
Számok írása, olvasása. 
Számok számrendszeres alakja; helyértékrendszer; a számjegyek alaki-, helyi- és valódi értéke.
Csoportosítások, váltások különféle alapszám szerint; a tízes számrendszer szerinti váltások; „súlysorozat”, pénz, más, alkalmi szimbólumok használata. Az abakusz és a szorobán megismerése, elemi használata. 
A helyiértékrendszer kiterjesztése; számírás, számolvasás. A római számírás.
- A tízes számrendszer alapgondolatának és a helyiértékrendszernek a gyakorlati ismeretével tudatosan és készségszinten írják és olvassák a számokat (alakiérték, helyiérték és valódi érték).
szk) 
E)
Számok sokféle neve; az egyenlőség szimmetriája.
Egy-egy szám sokféle (összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetettebb) alakja az érzékelt valóságnak vagy az elképzelésnek megfelelően. Egyenlőségük; helyük a számegyenesen.
- Ki tudják fejezni és tudják azonosítani a számokat különféle alakjaikban.
kr)
A számok nagyságviszonyának különféle összetevői: melyik nagyobb, melyik kisebb; nagyság szerinti sorba rendezésük, mennyivel nagyobb, kisebb, hányszorosa, hányada, körülbelül hányszorosa. Helyük, közelítő helyük a számegyenesen. Szomszédjaik, tízes, százas szomszédok; százasokra, tízesekre kerekített értékük.
Számok összehasonlítása sokféle, a nagyságviszonyukat jellemző kapcsolat szerint. Sorba rendezésük. Helyük, közelítő helyük megkeresése az egyesével, tízesével, húszasával, százasával beosztott és a beosztás nélküli számegyenesen. 
Szomszédjaik, tízes, százas szomszédjaik, kerekített értékek megállapítása; (százasokra, tízesekre kerekített érték). Kerekítés százasokra: a legközelebbi kerek százassal való helyettesítés; kerekítés tízesekre: a legközelebbi kerek tízessel való helyettesítés. További „megállapodásos” szabály: 50-et és 5-öt fölfelé kerekítünk. Olyan számok gyűjtése, amelyeknek ugyanaz a százasokra/tízesekre kerekített értékük.
- Jó számérzetre, műveletfogalmakra építve és a helyiértékes számalak értelmezése szerint meg tudják ítélni számok nagyságát, nagyságrendjüket (gyakorlati ismeretként!). 
- Sorba tudnak állítani megadott számokat nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendben. 
- Jól tájékozódnak a számegyenesen. és egyszerű számtáblázatokon. 
- Tudják a számok egyes, tízes, százas szomszédjait; meg tudják adni tízesekre, százasokra kerekített értéküket.
d) 






i) 

T)
Számok további tulajdonságai, kapcsolatai. 
(A teljes számfogalom-építésre 
9 + 3 óra + folyamatos) 

Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel 
Számtulajdonságok (adott számmal való oszthatóság, jegyek száma, adott számhoz képest a szám nagysága, százasokra kerekített értéke, az 1000-től való távolsága, közelítő távolsága stb.). Számkapcsolatok értelmezése. 
Számok jellemzése, összehasonlítása, szétválogatása adott tulajdonságok szerint; közös és eltérő tulajdonságok kiemelése. 
Számpárok keresése adott számkapcsolatokhoz (pl. állandó összeg, állandó különbség; más nyitott mondattal megadható viszonyok ...).
- Ismernek és számok, számpárok jellemzésére, megválasztására használnak néhány számtulajdonságot, számkapcsolatot.
szk)
Műveletek 1000-es számkörben. A műveletek fogalma 
A négy alapművelet értelmezésének mélyítése, kiterjesztés a közelítő számokkal végzett műveletek körére. 
Két-három művelet összekapcsolása. Háromtényezős szorzatok értelmezése. 
(4 + 2 óra + folyamatos)
Műveletfogalmak (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) továbbépítése: műveletek értelmezése: 3-tényezős szorzatok, két, több művelet összekapcsolása. Műveletek megfogalmazása eljátszott és szavakkal elmondott történésekről, helyzetekről, képpárokról és műveletekhez történések, szöveges feladatok, képek alkotása, kapcsolása. 
Elvontabb modell kidolgozása: szakaszokkal való ábrázolás, számegyenesen való lépések. 
Kiterjesztés közelítő számokkal végzett műveletekre.
Helyesen és gyakorlottan értelmezik a négy alapműveletet különféle tartalmaikban és elvontabb modelleken is: 
- A műveletek értelmezéséhez képesek egyszerűsített modelleket is használni (pl. szakaszos ábrát) a számok különféle valóságtartalmától függetlenítve is. 
- Helyesen választják meg a megfelelő műveleteket összetettebb szituációkhoz is. Értik a zárójel szerepét, és segítséggel használják műveleti sorrend kijelölésére szituáció, szöveges feladat értelmezése alapján. 
- A valóság (elképzelt valóság) és a műveletek közti kétirányú „átjárás” könnyeddé, s ezáltal a számolás biztonságossá válik az 1000-es számkörben.
E) 


k) 



lk) 




I)
A műveleti tulajdonságok és kapcsolatok érvényességének kiterjesztése az 1000-es számkör számaira; az általánosítás alapozása. Felhasználásuk számolásban, ellenőrzésben. 
(A műveletek értelmezésével és a számolási 
eljárások gyakorlásával együtt folyamatos)
Korábban megismert műveleti tulajdonságok újbóli értelmezése, fennállásának ellenőrzése a nagyobb számok körében: 
- a műveletek monotonitása; 
- a tagok és a tényezők felcserélhetősége; 
- a tagok és a tényezők csoportosíthatósága; 
- a szorzat széttagolhatósága (disztributivitás). 
A sokszor ellenőrzött tulajdonságok felhasználása az eredmény előre becslésében, számolási eljárásokban, önellenőrzésben. Az általánosítás alapozása elvontabb modellek (hajtogatók, szakaszos ábrák) segítségével. 
Az összeadás és kivonás kapcsolatának, a szorzás és kétféle osztás kapcsolatának erősítése; a hiányos műveletek ismeretlen elemének kapcsolata az inverz művelettel. 
Növelés és csökkentés együtt, növelés és csökkentés összeggel, különbséggel. Több műveletből álló műveletsor zárójelezése a szituáció, szöveg értelmezése szerint. 
További tapasztalatokat szereznek műveleti tulajdonságokról és műveletek közti kapcsolatokról konkrét egyedi esetekben: 
Gyakorlati ismeretük van 
- a műveletek monotonitásáról: meg tudják ítélni, hogy a nagyobb számmal való növelés, csökkentés miképpen változtatja meg az összeget, különbséget; miképpen befolyásolja a szorzó vagy a szorzandó növelése, csökkentése a szorzat nagyságát, az osztó vagy az osztandó nagyságától hogyan függ a hányados nagysága. Ez az ismeretük becslésük, számolásuk, önellenőrzésük önállóan és öntevékenyen működtetett eszközévé válik. 
- Más műveleti tulajdonságokat (tagok felcserélhetősége és csoportosíthatósága, tényezők felcserélhetősége és csoportosíthatósága, disztributivitás) felhasználnak számításokban, új eljárások értelmezésében (pl. írásbeli szorzásban), döntésekben, ítéletek igazolásában (pl. 389 + 121 és 400 + 110 egyenlőségéről való döntésben felhasználják azt, hogy a 389-hez hozzáadhatjuk előbb a 11-et, s aztán a fennmaradó 110-et ...). 
A tulajdonságok és kapcsolatok értelmezéséhez általánosítást segítő, jellemző (generikus) modelleket tudnak keresni, készíteni; alkalmazni.
T) 



d) 


ÉN) 

é) 
T) 
E) 


i) 
d) 







i) 
p) 
lk)
Számolási eljárások; számolási készségek 
Fejszámolás: 
Összeadás, kivonás 0-ra végződő háromjegyűekkel (analógiák és műveleti tulajdonságok, kapcsolatok alapján) begyakorlása.
Fejszámolási eljárások gyakorlása a 100-as számkör számaival. 
A 100-as számkör eljárásaival analóg fejszámolási eljárások kidolgozása az 1000-es számkörben: 
- műveletek kerek tízesekkel, kerek százasokkal; 
- 0-ra végződő és teljes háromjegyű számok növelése, csökkentése kerek százasokkal;
Megtanulnak összeadni, kivonni, szorozni és osztani az 1000-es számkörben, ehhez számolási eljárásokat ismernek és alkalmaznak 
Fejszámolás: 
- Jól megértett és helyesen működő számolási eljárásokat ismernek meg az összeadásra, kivonásra, szorzásra, osztásra 0-ra végződő 3-jegyű számokkal.
E) 
T) 


szk)

- pótlás a következő kerek tízesre, pótlás 100-ra; 0-ra végződő háromjegyűek pótlása a következő kerek százasra, 1000-re; 
- 0-ra végződő háromjegyű és kerek kétjegyű számok összeadása (átlépés nélkül és átlépéssel), a megfelelő kivonások; 
- 90, 80 (és 70) hozzáadása, elvétele 100 - 10, 100 - 20, (100 - 30) alakban; 
- 0-ra végződő háromjegyűek összeadása, elvétele különféle eljárásokkal; 
- 3-tagú összeadások; 
- hiányos összeadások, kivonások.
- Jó fejszámolási jártasságot érnek el a 100-as számkörben, és az analóg esetekben az 1000-es számkörben. 
- Értve alkalmazzák a fenti eseteket közelítő számításaikban, becsléseikben. 
- Megértik és elfogadják a becslés szerepét, alapszintű becslőképességre tesznek szert mind a négy alapművelet körében. 
Gyakorlottságot érnek el a maradékos osztás végzésében: kétjegyű számok osztása egyjegyűvel és analóg esetek az ezres számkörben. (Pl. 53 : 7 és 530 : 70 ...)



é) 

F)
Teljes háromjegyű számok összegének, különbségének becslése.
Összeg becslése a számok kerekítésével 
- teljes háromjegyű számok összegének becslése a tagok százasokra kerekítésével; a „hiba” nagyságának megfigyelése; 
- a becslés finomítása a tagok tízesekre kerekítésével; 
- az egyik tag százasokra kerekítésével, és a másik tag hasonló mértékű, ellentétes irányú változtatásával.



Teljes háromjegyű számok különbségének becslése: 
- a kisebbítendő és kivonandó százasokra kerekítésével, a „hiba” nagyságának megfigyelése; 
- a becslés finomítása a kisebbítendő és kivonandó tízesekre kerekítésével; 
- a kivonandó százasokra kerekítésével és a kisebbítendő hasonló mértékű és egyező irányú változtatásával.


A szorzótáblák és bennfoglalótáblák ismeretének mélyítése, felidézésének gyakorlottabbá tevése. További egyszerű szorzások, osztások elvégzése az értelmezésre támaszkodva és bontásokkal.
Szorzás, osztás fejszámolással 
- A szorzótáblák gyakorlása. 
- Kerek tízesek szorzása egyjegyűvel, és fordítva, az analógia tartalmának szemléletes kidolgozása után. A megfelelő osztások. 
- Teljes kétjegyűek szorzása 10-zel, egyjegyűek szorzása 10-zel, 100-zal; és a megfelelő osztások. 
- Egyszerű kétjegyűvel való szorzások a disztributivitás szemléletes megértése alapján (pl. egy szám 12-szerese mint a 10-szeresének és 2-szeresének az összege …). 
- Teljes kétjegyű, 0-ra végződő háromjegyű szám szorzatának, hányadosának becslése egyjegyű szorzó, egyjegyű osztó esetében.


Műveletek összekapcsolása (összeg, különbség szorzása, osztása; növelés, csökkentés szorzattal, hányadossal).
Maradékos osztások egyjegyű osztóval a 100-as számkörben és kerek tízes osztóval az 1000-es számkörben; számok szétválogatása adott számmal való osztás maradékai szerint.


Hiányos műveletek. 
(A szóbeli számolásra 21 + 7 óra) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel 
Műveletek összekapcsolása; műveleti sorrend betartása; zárójelezés. 


Nyitott mondatok a számok körében; egyenletek, egyenlőtlenségek.
Értve alkalmazzák a zárójelezést szituációknak megfelelően; számításaikban gyakorlottságot szereznek a zárójellel kifejezett sorrend figyelembevételében. 
Gyakorlottságot szereznek egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek próbálgatással való megoldásában véges alaphalmaz esetén.
E) 



d)
Írásbeli műveletvégzés 
Az írásbeli összeadás és kivonás, egyjegyű szorzóval való szorzás eljárásának megismerése, alkalmazása 
(13 + 3 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel 
A számrendszeres gondolkodás továbbépítése; az írásbeli műveleti eljárások alapozása: 
- át- és beváltások eszközzel különféle alapú számrendszerekben; 
- műveletek végzése helyiértékek szerint bontott számokkal. 
Az írásbeli összeadás megismerése, gyakorlása (váltás nélkül, váltással, hiányos összeadás, többtagú összeadás). 
Az írásbeli kivonás különféle eljárásainak kidolgozása; a pótlásos eljárás begyakorlása. 
Az egyjegyű szorzóval való írásbeli szorzás (több egyenlő tag írásbeli összeadása), az eljárás begyakorlása. Nehezebb, egyjegyűvel való osztások eredményének megbecslése, a hányados javítása, közelítése visszaszorzásokkal.
Írásbeli számolás: 
Ismerik és értve alkalmazzák az írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás eljárását. Eredményeiket ellenőrzik előzetes becsléseik vagy műveleti tulajdonságok alapján; ebben szokás kezd alakulni. 
E) 
T) 

é) 

ÉN)
Szöveges feladatok 
Egy és két művelettel leírható, és más modellel értelmezhető szöveges feladatok megoldása, ellenőrzése. 
(7 + 3 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: mindegyik tantárggyal
Szóban és írásban kapott egyszerű és összetett szöveges feladatok értelmezése: megjelenítése, átfogalmazása. Fordított szövegezésű feladatokban a kapcsolatok, időbeli sorrend megfordítása. A kérdés megértése.
Fejlődik a tanulók szóbeli és írásbeli szövegértése, értelmezőképessége: 
- Ehhez egyre önállóbban használnak alkalmas eszközöket (eljátszás, konkrétabb és elvontabb rajz, táblázat ...). 
- A megértés érdekében képesek kérdéseket megfogalmazni. 
- Megértik az adatok és a kérdés kapcsolatát.
I) 

k) 


kr) 

lk)

A megoldás elképzelése, megbecslése. 
Az értelmezett szöveges feladathoz alkalmas modell keresése, készítése; leírása jelekkel (műveletekkel vagy másképpen). 
A modellbe átfogalmazott feladat megoldása; ellenőrzése. A megoldás értelmezése az eredeti probléma megoldásaként. Ennek összevetése az eredeti feltételekkel, valósággal. Felelet megfogalmazása a kérdésre. A felelet leírása. 
A megoldás összevetése az adatokkal, a várt eredménnyel, a valósággal. 
Adott képhez, számfeladathoz, egyéb modellhez szöveges feladat alkotása. 
Szöveges feladatokhoz többféle megoldási mód keresése, célszerűségének, szépségének, egyszerűségének mérlegelése. 
Fejlődik a problémamegoldó gondolkodásuk: 
- Képesek az egyszerű szöveges feladatokhoz alkalmas modellt választani, alkotni (számfeladat, nyitott mondat, számtáblázat, diagram, szakaszos ábra). 
- Képesek az egyszerű szöveges feladatok egyre önállóbb megoldására a választott modell segítségével, vagy anélkül. Eredményüket képesek ellenőrizi. 
- Szóban és írásban meg tudják fogalmazni a válaszukat. 
- Válaszukat össze tudják vetni az eredeti feltételekkel, a valósággal. 
p) 
i) 



ÉN) 
szk) 
é) 

n) 

d)
Törtszám, negatív szám 
Egységtörtek és többszöröseik kis nevezők esetén.
Az 1 egész egyenlő részekre osztásával kapott egyszerű egységtörtek értelmezése különféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület, szög); ilyen egységtörtek többszöröseinek előállítása, megnevezése (jelölés: a nevező betűkkel, a számláló számmal, pl. 2 harmad, 3 negyed ...). Mennyiségek mérése az egység valamely egységtört részével (pl. fél egységgel, negyeddel, harmaddal ...).
Kiépül néhány egyszerű egységtörtnek és többszöröseinek képzete: 
- az 1 egész 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 egyenlő részre osztásával és az így kapott egységtörtek többszörözésével, 
- valamint ilyen mennyiségek különféle egységtörtekkel való mérésével; 
- törteket meg tudnak jeleníteni különféle mennyiségek egységeihez, és ezeket nagyság szerint össze tudják hasonlítani.
E) 
T) 





d)
Megjelenített törtszámok egyenlősége, nagyságviszonyai.
Különféle egységválasztásnál a fenti egységtörtek megjelenítése vágással, tépéssel, hajtogatással, színezéssel, a részek összeillesztése a számnak megfelelően. Előállított törtek összehasonlítása: nagyság szerinti sorrend megállapítása, egyenlők keresése. Törtszámra vezető osztások néhány további egyszerű esetben.


A negatív szám kétféle típusú tapasztalati alapja; számegyenesmodell és hiány. Megjelenített egész számok egyenlősége, nagyság szerinti sorrendje. 
(8 + 2 óra) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, zenei neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Olyan helyzetek átélése, amikor egy mennyiséget a nagyságán kívül az irányával is kell jellemezni (az iskolától 100 lépésre jobbra vagy balra, időszámításunk előtt vagy után a 10. évszázadban, negyed fordulat jobbra vagy balra …). Hőmérsékletmérés; mikor van melegebb, hidegebb? A készpénz és az adósság szembeállítása; a vagyoni helyzet megállapítása, összehasonlítása (mikor állsz jobban anyagilag: ha 2 forintod, vagy ha 4 forint adósságod van?), egyenlő vagyoni helyzetek különféle előállításai.
Megismerkednek a gyerekek a negatív számok néhány további tapasztalati hátterével. Képesek az egész számok nagyság szerinti rendezésére konkrét tartalmukban (mikor van melegebb, melyik szint van feljebb, kinek jobb az anyagi helyzete ...?).
E) 
T) 
d) 
K)
Relációk, függvények, sorozatok
Cél:
- Kapcsolatok keresése, megértése különféle (gyakorlati, más tantárgyakon, más matematikai témákon belüli) problémákban, szöveges feladatokban, kapcsolatok kifejezése, ábrázolása; következtetés további kapcsolatokra (pl. a visszafelé vezető kapcsolatra, más elemek közötti összefüggésre).
- Az összefüggés-felismerő képesség fejlesztése.
- Megfigyelések, elemi ismeretek gyűjtése sorozatokról, függvényekről. (Pl. a sorozat növekedése, csökkenése, a változás sebessége; összefüggés leírása nyitott mondattal.)





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Relációk (összefüggések, kapcsolatok, viszonyok) és kifejezésük különféle módokon.
Elemek (tárgyak, alakzatok, mennyiségek, jelenségek, számok ...) közti kapcsolatok felismerése, tudatosítása, kifejezése különféle, megismert módokon (szétválogatás, sorba rendezés, párokba rendezés, táblázat és oszlopdiagram, sor-oszlop alakú diagram készítése, kiegészítése; összekapcsolás vonallal, nyíllal, a <, >, =, ≠, , ≤, ≥ jelek használata), mindig az adott elempárokra vonatkoztatva. Különféleképpen kifejezett kapcsolatok megértése, értelmezése, leolvasása.
A gyerekek fel tudják tárni tárgyak, dolgok, adatok, mennyiségek, számok kapcsolatát valóságos helyzetekben, szöveges feladatokban, ezt ki tudják fejezni különféle módokon, és egyszerű következtetéseket tudnak végezni ismert összefüggések alapján.
lk) 
i) 
k) 
F)
Egyszerű kapcsolatok megfordítása számok között is (nagyobb - kisebb; osztója - többszöröse ...). Következtetés újabb kapcsolatokra. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
A kapcsolat „megfordítása”: a megcserélt pár kapcsolatának kifejezése szavakkal. 
Egyszerű következtetések bizonyos elemek közt fennálló kapcsolatból más elemek kapcsolatára (pl. arra, hogy visszafelé is fennáll-e ugyanaz a kapcsolat, ha egyik irányban fennáll, vagy átöröklődik-e a kapcsolat egy közvetítő elemen át ...). 
Következtetés újabb kapcsolatokra a megadott elemek között (egyszerű inverz kapcsolatok pl. szülője - gyereke; összetett kapcsolatok, pl. a fiának a fia az unokája ...). 
Kapcsolatok kifejezése általános összefüggésként nyitott mondattal.


Sorozatok, függvények 
Tapasztalati függvények. 
Szabályával kifejezett sorozat, függvény értékei, értékpárjai, értékhármasai.
Adatok gyűjtése, sorozatba, táblázatba rendezése, a megfigyelt jelenség jellemzése a rendezett adatokkal segítséggel (pl. a változás iránya, gyorsasága …).
Tudnak folytatni adott szabályú sorozatokat, kiegészíteni adott szabályú táblázatokat. Felszólításra ellenőrzik adott szabály érvényességét.
szk)
(6 + 2 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, zenei neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Tárgy- és számsorozatok készítése adott szabály szerint, táblázatok kiegészítése adott összefüggés szerint. 


Összefüggés-keresés 
Sorozatban, táblázatban felismert összefüggés megadása szavakkal, jelekkel. Nyíljelölés, nyitott mondatok. 
Összefüggés ellenőrzése. 
(3 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel 
Sorozat néhány tagjából különféle összefüggések felismerése, ehhez a különbségsorozat megfigyelése. A sorozat folytatása, kiegészítése, szabályának megfogalmazása többféleképpen (az egymást követő elemek közti összefüggéssel - pl. a 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, ... sorozat 3-tól kezdve egyenletesen növekszik 7-esével - vagy a sorszám függvényében - pl. az ötödik szám 5-ször 7-ből 4, a hatodik 6-szor 7-ből 4...). 
Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészítése, folytatása. Az összefüggés kifejezése szavakkal. Az általánosítás alapozása: nyitott mondatokkal, nyíljelöléssel leírt összefüggések kiválasztása a táblázatba gyűjtött összes pár ellenőrzése után; szabályok formálásának kezdete (önálló megfogalmazás, ellenőrzés a párok behelyettesítésével). Kapcsolatok kifejezése általános összefüggésként nyíljelöléssel, nyitott mondattal. 

Egy-egy táblázathoz többféle szabály keresése.
Felismernek összefüggéseket számlálással, méréssel gyűjtött, vagy adott elemek sorozatában, táblázatában, ezt ki tudják fejezni szóban, egyszerűbb esetekben nyíl-jelöléssel, nyitott mondattal. 
Fejlődik összefüggés-felismerő képességük. 
Fejlődik szövegértő képességük az összefüggések megértése, ábrázolni tudása révén.
p) 


I) 

kr) 
k)
Egyszerű ismeretek gyűjtése sorozatokról, függvényekről.
Számsorozatok különbségsorozatának, hányados-sorozatának felírása; növekedés, csökkenés kifejezése, egyenlő és változó különbségek figyelése. 
A változások gyorsaságának összevetése, felismertetése.
Képesek számsorozatok különbségsorozatát, hányadossorozatát képezni; ezeket felhasználni a sorozat jellemzésére (növekvő vagy csökkenő; állandó „sebességű”, lassuló vagy gyorsuló).
T) 
é)
„Megfordított gépek”. 
Szabályleolvasás.
Gépek megfordítása. A fordított kapcsolat megfogalmazása a fordított táblázatból, vagy az eredeti szabályból.
Képesek kifejezni egyszerű szabály inverzét (a megfordított gép szabályát) táblázat segítségével vagy anélkül.
p)
Két egyszerű szabályú függvény összekapcsolása. 
(3 + 1 óra + folyamatos)
Gépek összekapcsolása. Összekapcsolt gépek szabályának megfogalmazása; annak megfigyelése, hogy a működés szabálya függhet az összekapcsolás sorrendjétől.


Geometria
Cél:
- Néhány további geometriai tulajdonság és kapcsolat megismerése; a formalátás továbbfejlesztése, finomítása.
- Tapasztalatok gyűjtése az elforgatásról, a síkra való tükrözés és eltolás felhasználása alkotásokban; az elforgatás végrehajtása a sík mozgatásával. Az egybevágóság és a hasonlóság fogalmának alapozása.
- Térbeli tájékozódás fejlesztése.
- Geometriai mennyiségfogalmak alakítása, gyakorlottság a gyakorlati mérésekben (hosszúság, terület, térfogat és szög), a mérési eredmények értékelésében.

Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Alkotások térben, síkban 
Tulajdonságok és kapcsolatok 
Az eddig megismert és néhány további, testeket és síkidomokat jellemző tulajdonság és kapcsolat. (Testek: lapok, csúcsok, élek száma; konvexitás; a lapok alakja, egybevágósága. 
Síkidomok: oldalak, csúcsok száma, oldalak, szögek nagysága. 
Alakra jellemző tulajdonságok: hosszúkás, tömzsi, kövérkés, karcsú ...)
Térbeli építések testekből, síklapokból; síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) lapokból, pálcákból (pl. szívószálból) és rajzolás szabadkézzel hálón, pontrácson, vonalzóval, sablonhasználattal, körzővel: szabadon, másolással, emlékezetből és szavakban adott feltételek szerint. Adott feltételeknek megfelelő minél több alakzat előállítása, megkülönböztetése; egyszerű esetekben az összes lehetséges alkotás keresése csoportos munkával.
Képesek egyszerre 2-3 feltételnek megfelelő térbeli és síkbeli alakzat létrehozására saját fantáziájuk szerint. Egyszerűbb esetekben adott feltételeknek megfelelő minél többféle alakzatot megalkotnak, és megítélik, hogy a létrehozott konstrukciók rendelkeznek-e a megadott feltételekkel.
I) 

d)
Az egybevágóság és a hasonlóság szemléletes és alkotó előkészítése. 
Alakzatokban azonosságok és különbözőségek keresése (ugyanolyan, ugyanakkora, ugyanannyi lapja van, ugyanakkorák a szögei ...).
Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a síkbeli ritmus (szimmetriák) követése; „parkettázás” kirakással, sablonnal, szögestáblán, hálóra rajzolással. 
Előállított és gyűjtött testek, síkidomok szétválogatása különféle geometriai tulajdonságok, kapcsolatok (pl. hasonlóság, egybevágóság) szerint. 
Az egybevágóság és a hasonlóság szemléletes fogalma az alak és a nagyság összehasonlításával.
Figyelmük kiterjed adott térbeli és síkbeli alakzatokra jellemző azonos és különböző tulajdonságok felismerésére: képesek az alakzatokat egybevágóság és hasonlóság szerint azonosítani, megkülönböztetni összképük alapján különféle elforgatott helyzetükben is; és néhány egyszerű, megnevezhető tulajdonságuk (pl. az alakjukra, oldalméretekre, szögek nagyságára vonatkozó megfigyelések) alapján rámutatni a különbözőségükre. 
Ismerik (értik és helyesen használják) a megismert testek és a síkidomok nevét.
kr) 
egy) 
T) 







E)
Alakzatok 
Téglatest, kocka, gömb. 
Téglalap, négyzet, kör. 
(10 + 3 óra) 
Kapcsolódás: környezetismerettel, vizuális neveléssel, technikával, testneveléssel.
Testek lapjainak, éleinek, csúcsainak számlálása, a lapok tulajdonságainak vizsgálata. A téglatest, kocka, téglalap, négyzet tulajdonságainak vizsgálata. A gömb alakú és a szögletes testek összehasonlítása. Körök rajzolásával minták készítése. 
Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása. Derékszög keresése síkidomokon. Téglalap, négyzet azonosítása különféle helyzetükben; összehajtásuk, oldalaik, szögeik összemérése.
Képesek szóban megfogalmazni, hogy két alakzat miben egyezik, miben különbözik.
d) 
k)
Geometriai transzformációk 
További tapasztalatok a tükrözésről és az eltolásról. 
Ismerkedés az elforgatással, a nagyítással, kicsinyítéssel. 
(7 + 3 óra) 
Kapcsolódás: vizuális neveléssel, zenei neveléssel
Testek, síkidomok tükörképének, eltolt képének, elforgatottjának megépítése, kirakása, rajzolása másolópapír segítségével, a sík mozgatásával. Tükrözés párhuzamos tengelyekre, annak megfigyelése, hogy minden második kép ugyanúgy áll. Tükrözés metsző tengelyekre, az elfordulás megfigyelése 
Felismerik és egyszerű esetekben előállítják alakzat tükörképét, eltolt képét, elforgatottját kirakással, megépítéssel, a sík mozgatásával. 

Sor- és síkmintákon érzékelik a tükröződő nyugalmat, ritmust, dinamikát.
I) 



i) 
é)

Síkban sor- és síkminták, parkettaminták kirakása, rajzolása az egybevágósági transzformációk alkalmazásával. Ilyen minták nézegetése, ellenőrzése, melyik hogyan készülhetett. 
Nagyítás nagyított építőelemekkel, nagyított hálóra rajzolással, az alak megmaradásának megfigyelése; nyújtás, zsugorítás ellenpéldaként.
Elő tudnak állítani adott egyszerű alakzathoz hasonlót (ugyanolyan alakút) építéssel, kirakással, nagyított, kicsinyített elemekkel.
p)
Tájékozódás a térben 
Útvonalak követése, jelölése (kézmozdulattal, nyíllal, képpel...), a megfigyelések rögzítése. 
A tér egy pontjának megadása 3 adattal, síkbeli pontok jellemzése 2 adattal. 
(2 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Útvonalak bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatással és szóban leírt útvonal követésével, bejárt útvonal elmondásával, lerajzolásával, a megfigyelt objektumok megjelölésével. 
Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és távolság megadásával való tájékozódás udvaron, erdőben; utca, házszám és emelet alapján a lakóhelyen; sor és oszlop megadásával osztályban, sakktáblán, torpedójátékban; térbeli malomjáték.
Jól tájékozódnak az iskola környékén és a lakóhelyen. Képesek a környezetükben megjelölt útvonalak és azokról készített egyszerű térképek összekapcsolására; bejárt útvonalon készített fotók kiválasztására. 
Eligazodnak a síkban irány és távolság megadása szerint, illetve más két adat alapján; térben 3 (független) adat szerint.
H) 
d) 



é)

Irányra, állásra és távolságra vonatkozó utasítások követése, ill. megfogalmazása síkban; adott ponttól indulva, adott pont elérése. 
Figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján, kész ábrák másolása irányváltoztatással vagy a rács méretének megváltoztatásával.
Mozgással, rajzzal, egyszerűbb esetekben képzeletben utasítások alapján megtalálnak kitűzött helyeket, elérnek célpontokat.
szk) 
F)
Geometriai mennyiségek és mérésük 
Mennyiségek 
Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom és szög.
Mennyiségek összehasonlítása, összemérése, annak megállapítása, hogy az egyik mennyiség hányszor akkora, mint a másik, kb. hányszor akkora, mint a másik.
Tudnak hosszúságokat, területeket, térfogatokat, szögeket összehasonlítani, összemérni, alkalmi egységekkel meg- és kimérni; tudják használni gyakorlati méréseik során a felsorolt szabvány mértékegységeket.
E)
Mérés 
Mennyiségek becslése, mérése. 
Mérőeszközök és mérési technikák különféle mennyiségek esetében.
Hosszúság mérése (kerület mérése is) alkalmilag választott és szabványos egységekkel; hosszúságmérés adott pontossággal. Terület mérése lefedéssel, háló használatával, a téglalap területének megmérése. A térfogat (űrtartalom) mérése különféle egységekkel való megépítéssel, kitöltéssel, folyadék széttöltésével egységnyi poharakba. A szög mérése hajtogatott derékszöggel vagy annak felével, harmadával.
Tudnak mérni különböző pontossággal. 
Mérési eredményeiket helyesen fejezik ki szavaikkal.

F) 

k)
Mértékegységek 
Alkalmi; kilométer, méter, deciméter, centiméter, milliméter, derékszög, hektoliter, liter, deciliter, centiliter.
Gyakorlati mérések, a mérési tapasztalatok felhasználása egyszerű számításokban és szöveges feladatokban.
A mérés pontatlanságát kifejezik a „körülbelül” szó tudatos használatával, vagy más kifejezésekkel; tisztában vannak a pontosság mértékének jelentésével.
E) 
F)
Összefüggések 
A mérőszámnak a választott egységtől való függése, a mérés pontatlansága. 
Kapcsolatok különféle mennyiségek között. 
(8 + 2 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: környezetismerettel, testneveléssel, vizuális neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel.
Mérés közben kapcsolatok felismerése különféle mennyiségek között (pl. a terület változása az oldalak változásai közben, a térfogat változása különféle hosszméretek függvényében, azonos anyagú, de eltérő alakú és nagyságú tárgyak, edények térfogatának, űrtartalmának összehasonlítása ...).
Mélyül a mennyiség és a választott egység közötti kapcsolat.
K)
Statisztika, valószínűség
Cél:
- Gyakorlottság elérése statisztikai módszerekben: adatok gyűjtésében és ábrázolásában, visszaolvasásban; jellemző adatok keresésében.
- A „valószínűséges szemlélet” fejlesztése, tapasztalatok gyűjtése a véletlen és a nem véletlen szétválasztására, a valószínűbb és a kevésbé valószínű átélésére, megkülönböztetésére, ellenőrzésére.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Statisztika 
Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása és olvasása. 
A kísérleti eredmények jellemzése közös munkával. 
(2 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, testneveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba. Grafikon készítése közösen vagy egyénileg. Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kiválasztása, az összes adatot együtt jellemző adatok keresése; a medián. Kiemelkedő (rekord) adatok gyűjtése.
Tapasztalataik, megfigyeléseik alapján megfogalmazott becsléseiket képesek összevetni és korrigálni a sorozatba, táblázatba rendezett adatok és a grafikon információi szerint. Jártasságot érnek el a jellemző adatok keresésében. 
H) 
egy) 
lk) 
ÉN)
Valószínűség 
Tapasztalatok gyűjtése a különböző eséllyel bekövetkező eseményekről játékok során, esélylatolgatás. 
Adott kísérlet lehetséges eseményeinek számbavétele, a kísérlet során bekövetkezett események jegyzése, adott események gyakorisági diagramjának készítése. 
Adott kísérlet eseményeinek sorba állítása bekövetkezésük esélye szerint. A sejtések ellenőrzése kísérlettel. 
(4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van (pl. kockadobással, korongok, érmék dobásával, 2 kocka dobásaival, golyóhúzással, kártyák húzásával, rendezésével, pörgettyűkkel); stratégiák alakítása, kipróbálása, módosítása. 



Gyakorisággal, valószínűséggel kapcsolatos sejtések megfogalmazása. Megfigyelések, kísérletek jegyzése, tervezése a sejtések ellenőrzésére.
Jó gyakorlottságot érnek el a kísérleti adatok rendezésében, szemléletes rögzítésében. 






Sejtéseiket össze tudják vetni a megfigyelt és a kísérletben gyűjtött adatok gyakoriságával.
K) 
I) 






egy)
Matematika 4. évfolyam
Témakörök



Javasolt óraszámok

4 óra/hét (152 óra)
3 óra/hét (114 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
folyamatos és 10 óra
folyamatos és 7 óra
Számtan, algebra
78 óra
60 óra
Relációk, függvények, sorozatok
16 óra
12 óra
Geometria
38 óra
28 óra
Statisztika, valószínűség
10 óra
7 óra
Gondolkodási és megismerési módszerek
Cél:
- Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés, általánosítás, lényegkiemelés, absztrahálás).
- A gondolkodási folyamatok tudatosabbá, ellenőrzöttebbé, szándékosabbá tevése.
- A fogalmi gondolkodás továbbformálása; a rendszerépítés alapozása.
- Elemi módszer alakítása a fogalmak egymáshoz való viszonyának, rendszerének megismeréséhez.
- A gondolatok, megfigyelések kifejezési módjainak gyakorlása (tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel); mások hasonlóan kifejezett gondolatainak értelmezése, megértése, megítélése igazsága, érdekessége, adott szempontú fontossága szerint.
Kapcsolódások: A téma mindegyik műveltségi területtel szoros kapcsolatban van. Egyrészt a témában kidolgozásra kerülő gondolkodási módszerek felhasználhatók mindegyik tantárgy fogalmi rendszerének alakításában, megértésében, kommunikálásában, másrészt azok a tárgyak, fogalmak, jelek, amelyekkel e témakör tevékenységeit végezzük, bármely tantárgy köréből választhatók.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Osztályozás, elemek elhelyezése halmazokba 
A logikai „nem”.
Elemek (tárgyak, tárgyképek, fogalmakat képviselő modellek, jelek) válogatása, osztályozása saját vagy adott szempont szerint; felismert szempont követése.
Ki tudják fejezni elemek közös tulajdonságát kétfelé válogatással. 
Konkrét kétfelé válogatásokban jellemezni tudják a diagramban elhelyezett elemeket közös, meghatározó tulajdonságaikkal. Önállóan használják a tulajdonság tagadását kívülmaradó elemek közös tulajdonságának megragadására. Felismerik és magyarázzák az adott szempontú válogatások hibáját, ki tudják javítani elemek átrendezésével, megnevezéssel. 
d) 

I) 



kr) 


n)
Elemek elhelyezése halmazábrán egyszerre két (három) szempont szerint. 
A logikai „és” és a logikai „vagy”. 
(2 + 1 óra + folyamatos)
Elemek elhelyezése adott diagramban. A kétfelé válogatás szigorú szabályának követése. 
Elemekhez és címkékhez diagram készítése. Elkészült diagram részeinek jellemzése halmazra vonatkozó állítással és a benne levő elemek közös, meghatározó tulajdonságával. 
Az elemek elhelyezéséhez kapcsolódó szóhasználat gyakorlása: „mindegyik”, „egyik sem”, „van köztük olyan”, „nem mind”; a logikai „nem” értő, tudatos használata; a logikai „és” használata; a logikai „vagy” értelmezése.
Önállóan el tudják helyezni adott alaphalmaz elemeit halmazábrákon. Helyesen használják a logikai „és”-t, és értik a logikai (megengedő) „vagy” használatát.
ÉN) 

szk) 
n)
Halmazok kölcsönös helyzetei; alá- és fölérendeltség; mellérendeltség.
Különféle viszonyban levő tulajdonságoknak (fogalmaknak) megfelelő halmazábrák értelmezése, bennük elemek elhelyezése, ilyen ábrák keresése, készítése. Elemek elhelyezése olyan ábrán, amelyen két-két halmaz különféle viszonyban van egymással; egyszerű alá-fölérendelt fogalmak, mellérendelt fogalmak megjelenése halmazábrákon. Megállapítások két tulajdonság viszonyával kapcsolatosan a kialakult ábra alapján (pl. mindegyik 4-gyel osztható szám páros; amelyik négyszögnek mindegyik szöge derékszög, az tükrös).
Kifejezik konkrét, kis elemszámú halmazok viszonyát elemek kétszempontú elhelyezésével. 
I) 
F) 
Sorba rendezés egy és egyszerre két szempont szerint.
Adott és a gyerekek által előállított elemek különféle elrendezései, a rendszer kiegészítésére szolgáló újabb elemek létrehozása, keresése, tulajdonságainak megnevezése. Azonos elemek rendezése után átrendezése új adott vagy önállóan megválasztott szempont szerint; szempontváltás (pl. betűrendben felsorolt verscímek átrendezése a kezdősorok betűrendje szerint).
El tudják végezni elemek egyszerű rendszerezését egy- és kétszempontú sorba rendezéssel. Önállóan használják a rendszerépítésben a táblázatokat és fadiagramokat. 
Ki tudnak egészíteni kialakított rendszert további elemek elhelyezésével.
d) 

F) 

d)
Szemponttartás, szempontváltás. 
(folyamatos)
Kétszempontú rendezések; táblázatok és fadiagram használata (soros és táblázatos rendszerek). A szempontok sorrendjének cseréje után új rend kialakítása (pl. nagyság szerint sorba rendezett számok átrendezése az első számjegyek nagysága szerint, és ezen belül a számjegyek száma szerint: első rend: 7, 28, 34, 116, 235, 1077; átrendezés után: 116, 1077, 28, 235, 34, 7). 
A rendszert jellemző szóbeli kifejezések gyakorlása, igazságának megítélése a valósággal való összevetés alapján, javítása.
Találnak új szempontokat elemek rendezéséhez.
p)
Állítások alkotása, értése; nyitott mondatok 
Tárgyi tevékenységhez kapcsolt kijelentések alkotása tárgyakról, személyekről, dolgokról, történésekről számokról, alakzatokról; összességekről, (halmazokról); tárgyak, dolgok, számok, alakzatok, jelenségek kapcsolatáról. Ilyen állítások igazságának megítélése felszólításra és öntevékenyen.
Ki tudják fejezni megfigyeléseiket, gondolataikat elemekre és összességekre vonatkozó állításokkal az előttük kialakuló és felidézett helyzetekben. Értik az ilyen (konkrét szituációra vonatkozó) állításokat, és megítélik igazságukat. Fejlődik 
- a logika alapvető kategóriáinak (igaz, téves állítások) értése, használata konkrét szituációkra, halmazokra; 
- a megfigyelő- és ítélőképesség; 
- az absztrakciós és a szóbeli kifejezőképesség; 
- a teljességre törekvés és összességlátás.
lk) 


é) 
d) 


ÉN) 

d) 
n) 
p)
Nyitott mondatok; egyenletek, egyenlőtlenségek és más számokkal és nem számokkal kapcsolatos nyitott mondatok 
Nyitott mondat megoldása kis alaphalmazon; a tervszerű próbálgatás módszere. 
(4 + 1 óra + folyamatos)
Nyitott mondatok értelmezése nyitott szituációkkal, szöveges feladatokkal, relációkkal. 
Nyitott mondatok lezárása elemek, elempárok behelyettesítésével, s az így kapott állítások igazságának megítélése. Az összes igazzá tevő elem megkeresése véges alaphalmazokon; a tervszerű próbálgatás módszerének alkalmazása. Az alaphalmaz változásával változhat a megoldás. 
Olyan nyitott mondatok megoldása, amelyek az alaphalmaz minden elemére igazzá válnak (azonosságok).
Ki tudnak egészíteni nyitott mondatokat igazzá, tévessé; meg tudják keresni nyitott mondat megoldását (teljes igazsághalmazát) adott, kis alaphalmazon. Használják a tervszerű próbálgatás lépéseit (esetleg kérdésekkel segítve).
d) 
szk) 
egy)
Kombinatorikus alkotások és kombinatorikus gondolkodás 
Adott feltételnek megfelelő összes alkotás létrehozása, elrendezése. A feltétel változásával a lehetőségek számának együttváltozása. 
(1 + 2 óra; 10-12 alkalommal 15-20 perc)
Elemek sorba rendezése; 3-5 elem esetén az összes lehetőség megkeresése. Az előállított véges sorozatok elrendezése; hiányzó lehetőségek keresése. 
Kiválasztások; 3-7 elemből az összes lehetséges pár, hármas (négyes) kiválasztása egyszerre (pl. csapatok összeállítása), vagy egymás után (pl. monogramok, 2-, 3-, 4-jegyű számok képzése). Az előállított együttesek, sorozatok elrendezése; hiányzó lehetőségek keresése. 
Egy-egy feltétel megváltoztatása során a lehetőségek változásának figyelése. A lehetőségek számaiból sorozat, táblázat készítése, értelmezése; okkeresés.
Formálódik a kombinatorikus gondolkodás, a teljesség, rendszerépítés igénye. 
Létre tudnak hozni adott feltételnek megfelelő konstrukciókat. A létrehozott objektumokat elrendezik valamilyen (lehetőleg már önállóan megalkotott) rend szerint. Ki tudják egészíteni a rendszert a hiányzó lehetőségek megkeresésével. 
Egy-egy kombinatorikus probléma bejárására maguknak alakítanak rendszereket. 

Meg tudják figyelni a lehetőségek (és a lehetőségek számának) alakulását egy-egy feltétel változása során.
é) 

szk) 




d) 
ÉN) 

p)
Számtan, algebra
Cél:
- Alkalmazásra érett számfogalom kialakulása a 10 000-es körben (alapszintű tájékozottság a nagyobb számok között milliós körben).
- Jó számérzet a 10 000-es számkörben.
- Tiszta és gazdag valóságtartalmú, összefüggéseiben kidolgozott műveletfogalmak; a műveleti tulajdonságok tudatosított és alkalmazott ismerete.
- Alapszintű jó fejszámolási készségek, erre épülő becslőképesség alapozása; jó jártasság a tanult írásbeli műveletek elvégzésében, ellenőrzésében.
- Más számolási eljárások és eszközök elfogadása, megismerésére való nyitottság és készség (pl. szorobán, zsebszámológépek célszerű használata).
- Törtszám és negatív számfogalom tapasztalati továbbépítése.
- Az alkotó, a problémamegoldó, az algoritmusos és az analógiás gondolkodás fejlődése.
- A gyerekek eredményeikért való felelősségvállalásának fejlesztése.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Természetes szám. Számfogalom 10 000-ig 
Pontos szám, közelítő szám számláláshoz, méréshez, értékekhez kapcsolódóan. 
Halmazok, mennyiségek becslésszerű összehasonlítása, becslése. Pontos és közelítő meg- és leszámlálás valahányasával: egyesével, tízesével, százasával, ezresével, húszasával, ötvenesével, háromszázasával ...; gyakorlati meg- és kimérés különféle egységekkel, az egység többszöröseivel (pl. 10-, 
100-, 1000-szeresével).
Helyes, széles valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető, gazdag természetes számfogalommal rendelkeznek. Kiépül a 10 000-es számkörben a közelítő szám fogalmának alapja és a biztonságot adó jó számérzet; a számkörök továbbépülésének, a helyiértékes szerkezet szerepének gyakorlati megértése.
E) 
T)




Mérés és elemi mértékismeret. 





















A pénz.
A mennyiség, egység és mérőszám közti összefüggések számításokban, becslésben és ellenőrzésben való tudatos használata. Mértékváltások gyakorlatban elvégzett mérésekhez kapcsolva. 
Mérőszalag, más skálázott mérőeszközök használata. 
Mérések előtt becslések végzése mérési tapasztalatok alapján. 






Mérések adott pontossággal; a mérés pontosságának kifejezése. 










A pénz használatának gyakorlása: adott összeg kifizetése különféle módokon.
Tanulóink tudnak a 10 000-es számkörben: 
- darabszámot és mérőszámot megállapítani egyesével, kettesével, ötösével, tízesével, ötvenesével, százasával, ezresével... való pontos és közelítő számlálással, alkalmi egységgel és többszöröseivel való méréssel; 
- gyakorlottan tudják használni a milliméter, centiméter, méter, kilométer, milliliter, centiliter, deciliter, liter, gramm, dekagramm, kilogramm, tonna másodperc, perc egységeket mérésekben, egyszerű számításokban, ellenőrzésben. 
- Jó gyakorlottságot szereznek mennyiségek becslésében, valamint mérőszámmal és mértékegységgel adott mennyiség elképzelésében. 
- Tudnak mérni milliméter-, centiméter-, deciméter- és méter-pontossággal; kilogramm-, dekagramm-pontossággal. A mérés pontatlanságát kifejezik a „körülbelül” szó használatával, vagy más kifejezésekkel; meg tudják adni a pontosság mértékét. 
- Elvégzett mérések eredményét magyarázni tudják a mennyiség, egység, mérőszám közt megfigyelt összefüggéssel. 
- Tudnak méréseik eredményével egyszerű számításokat, átváltásokat végezni, ezeket a valóságos helyzettel összevetni. 
- Képesek önállóan vásárolni, felelősen és helyesen bánnak a rájuk bízott pénzzel.






F) 




K) 


I) 
E) 




n) 


szk) 


ÉN)
Számrendszeres gondolkodás; helyiérték-rendszer.
Csoportosítások, váltások különféle alapszám szerint; a tízes számrendszer szerinti váltások; „súlysorozat”, pénz és más megállapodáson épülő szimbólumok használata (pl. szorobán).
- Jó készséggel rendelkeznek a számírás és olvasás terén; a tízes számrendszer alapgondolatának és a helyiértékrendszer gyakorlati és tudatosított ismeretével (alakiérték, helyiérték és valódi érték).
E) 
T)
Számok írása, olvasása. 





Számok sokféle neve; egy-egy alak alkalmas megválasztása. Az egyenlőség szimmetriája.
Számírás, számolvasás. A helyiértékes írásmód tudatos építése, kiterjeszthetőség nagyobb számok felé és a törtszámok irányába is. (A tizedes tört előkészítése.) 
A római számírás. 

Egy-egy szám sokféle (összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetettebb) alakjai az érzékelt valóságnak vagy az elképzelésnek megfelelően. Összehasonlításhoz, számításhoz, érveléshez megfelelő számalak keresése, választása segítséggel.




Gyakorlottságot szereznek a római számírásban, olvasásban. 
- Ki tudják fejezni ugyanazt a számot többféle alakban; értik a köztük fennálló egyenlőséget. Célszerűen meg tudják választani a megfelelő számalakot összehasonlításhoz, számításhoz, érveléshez.






kr) 
d) 
é)
Számok nagyságával kapcsolatos ismeretek kiterjesztése a tízezres számkör számaira. 
Számegyenes, szomszédok, kerekített értékek.
Számok összehasonlítása (melyik nagyobb, kisebb; mennyivel, hányszor akkora, hányada, körülbelül hányszor akkora, körülbelül hányada), sorba rendezésük. 
Helyük, közelítő helyük az egyesével, tízesével, húszasával, százasával, ezresével beosztott és a beosztás nélküli számegyenesen. 
Szomszédjaik, tízes, százas, ezres szomszédjaik; kerekített értékek (ezresekre, százasokra, tízesekre kerekített érték); kapcsolat az adott pontosságú mérésekkel. 
Olyan számok gyűjtése, amelyeknek ugyanaz a százasokra/tízesekre kerekített értékük.
- Helyesen ítélik meg a számok nagyságát, nagyságrendjét, (közelítő arányát is) jó számérzetre, műveletfogalmakra építve és a helyiértékes számalak értelmezése szerint (gyakorlati ismeretként!). 
- Jó számérzetük megmutatkozik becsléseikben, eredményeik megítélésében is. 
- Sorba tudnak állítani megadott számokat nagyság szerint növekvő és csökkenő sorrendben. 
- Jól tájékozódnak a számegyenesen, számtáblázatokon. 
- Tudják a számok egyes, tízes, százas és ezres szomszédjait; meg tudják adni tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értéküket.
d) 




kr) 




I) 

T) 
Számok további tulajdonságai és kapcsolatai. Formai jegyek. (pl. a párosság, 5-tel oszthatóság felismerése a szám alakjából). 
(5 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Nagyobb számok jellemzése, összehasonlítása, szétválogatása korábban megismert és újabb tulajdonságok szerint, pl. adott számmal való oszthatóság, jegyek száma, a szám nagysága adott számhoz képest, ezresekre, százasokra, tízesekre kerekített értéke, az 1000-től, 10 000-től való távolsága, közelítő távolsága ... Számok jellemzése, osztályozása számkapcsolatok szerint (pl. osztója, többszöröse, összegük, különbségük adott szám, szorzatuk, hányadosuk adott szám, az egyik legfeljebb 10-zel nagyobb a másiknál).
- A megismert számtulajdonságokkal, számkapcsolatokkal tudnak jellemezni számokat; alkotásaikban, válogatásaikban figyelembe tudnak venni tulajdonsággal, számkapcsolattal megfogalmazott feltételeket.
szk)
Műveletek 10 000-es számkörben 
A műveletek fogalma 
Értelmezés közelítő számokkal is. 




A műveleti sorrend; zárójelhasználat.
Az összeadás és kivonás értelmezéseinek felújítása, mélyítése szöveges feladatokkal, szituációkkal, pontos és közelítő számokkal. A két művelet kapcsolata. 
A szorzás, osztás értelmezéseinek felújítása szöveges feladatokkal, szituációkkal. Kapcsolatuk. 
Több művelet összekapcsolása. 
A műveleti sorrend megváltoztatásának értelmezése, eredményváltoztató hatása. A zárójel-elhagyásra vonatkozó megállapodás megismertetése, gyakorlása.
Helyesen és gyakorlottan értelmezik a négy alapműveletet különféle tartalmaikban és elvontabb modelleken is: 
- Helyesen választják meg a megfelelő műveleteket összetettebb szituációkhoz is; gyakorlottságot érnek el a zárójelhasználatban, a műveleti sorrend helyes megválasztásában. 
- A valóság (elképzelt valóság) és a műveletek közti kétirányú „átjárás” könnyeddé, s ezáltal a számolás biztonságossá válik a tízezres számkörben.
E) 
T) 





i) 
I)
Műveleti tulajdonságok, kapcsolatok kiterjesztése nagyobb számokra; egyszerű esetekben általánosítással.
Az összeadás, kivonás tulajdonságainak tudatosítása és felhasználása konkrét esetekben (mitől hogyan változik az összeg, a különbség, mikor marad változatlan; a tagok felcserélhetősége, csoportosíthatósága, növelés és csökkentés összeggel, különbséggel). 
A szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának erősítése konkrét szituációkkal számolásokban, ellenőrzéssel. 
További tapasztalatokat szereznek műveleti tulajdonságokról és műveletek közti kapcsolatokról a tízezres számkörben, megsejtve az általánosítás lehetőségét: 
- Vannak tapasztalataik a gyakorlatban ismert és felhasznált tulajdonságokról, kapcsolatokról a nagyobb számok körében is; ezeket saját szavaikkal ki is tudják fejezni, értelmezésükhöz általánosítást segítő jellemző (generikus) modelleket tudnak keresni, készíteni, alkalmazni.
E) 
T)







Műveletek összekapcsolása; műveleti sorrend; zárójelezés, a zárójel elhagyása. Felhasználásuk számolásban, ellenőrzésben, érvelésben. 
(5 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Néhány fontos tulajdonságuk megfigyelése, tudatosítása konkrét esetekben (a szorzat, hányados változásai; a tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága; a disztributivitás) és alkalmazása a szorzótáblák gyakorlásában, kiterjesztésében; számításokban, ellenőrzésben. 
Összetett számfeladatok értelmezése, a zárójel használata és elhagyása. (Megállapodás: a szorzás és az osztás jobban köt, mint az összeadás és a kivonás; zárójel nélkül a szorzást, osztást kell előbb elvégezni.)
- Ez az ismeretük becslésük, számolásuk, önellenőrzésük önállóan és öntevékenyen működtetett eszközévé válik. 



Könnyeddé válik a valóság, elképzelt valóság, vagy általánosító, jellemző modell és műveletek közti kétirányú „átjárás”, s ezáltal a számokkal való munka biztonságossá, ellenőrzötté válik. 
Értve alkalmazzák a zárójelezést szituációknak megfelelően; számításaikban gyakorlottságot szereznek a zárójellel kifejezett sorrend figyelembe vételében és szorzat illetve hányados esetén a zárójel elhagyásában.
ÉN) 





K) 
p) 
é) 

szk)
Számolási eljárások; számolási készségek 
Fejszámolás: 
Összeadás, kivonás 00-ra végződő négyjegyűekkel.
Az összeadás és kivonás felépítése 00-ra végződő négyjegyű számokkal (analógiákra támaszkodva): 
- a 20-as számkör összeadásai, kivonásai; 
- műveletek kerek tízesekkel, kerek százasokkal, kerek ezresekkel; 
- 00-ra, 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok összeadása kerek ezresekkel; megfelelő kivonások; 
- pótlások 100-ra, 1000-re, 10 000-re több lépéssel; 
- 00-ra végződő négyjegyű és kerek háromjegyű számok összeadása (átlépés nélkül és átlépéssel), a megfelelő kivonások; 
- 900, 800 (és 700) hozzáadása, elvétele 1000 - 100, 1000 - 200, (1000 - 300) alakban;
Megtanulnak összeadni, kivonni, szorozni és osztani a 10 000-es számkörben, ehhez számolási eljárásokat ismernek és alkalmaznak. 
Fejszámolás: 
- Jól megértett és helyesen működő számolási eljárásokat ismernek meg a 10 000-es számkörben analógiák használatával 00-ra végződő 4-jegyű számokkal. 
- Jó fejszámolási jártasságot érnek el összeadásban, kivonásban a 100-as számkörben, és az analóg esetekben az 1000-es, 10 000-es számkörökben.
E) 
T) 


szk)

- 00-ra végződő négyjegyűek összeadása, elvétele különféle eljárásokkal.


Összeg, különbség becslése.
Összeg, különbség becslése a számok kerekítésével: 
- 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok összegének becslése; 
- közelítés a tagok ezresekre kerekítésével; a „hiba” nagyságának megfigyelése; 
- a becslés finomítása a tagok százasokra kerekítésével; 
- a becslés finomítása az egyik tag ezresekre kerekítésével és a másik tag hasonló mértékű, ellentétes irányú változtatásával; 
- 0-ra végződő és teljes négyjegyű számok különbségének becslése; 
- közelítés a kisebbítendő és kivonandó ezresekre kerekítésével, a „hiba” nagyságának megfigyelése; 
- a becslés finomítása a kisebbítendő és kivonandó százasokra kerekítésével; 
- a becslés finomítása a kivonandó ezresekre kerekítésével, és a kisebbítendő hasonló mértékű és egyező irányú változtatásával.
- Értve és egyre önállóbban alkalmazzák a fenti eseteket közelítő számításaikban, becsléseikben, önellenőrzésben. 
- Fejlődik a becslőképességük.
p) 


kr)
Szorzás, osztás a kisegyszeregynek megfelelő esetekben analógiák megértése és a műveleti monotonitás alapján.
Szorzás, osztás fejszámolással. 
- A szorzótáblák gyakorlása; 
- kerek tízesek, százasok, ezresek szorzása egyjegyűvel; 
- egyjegyűek és teljes kétjegyűek szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel és a megfelelő osztások; 
- egyjegyűek szorzása kerek tízesekkel, kerek százasokkal, kerek ezresekkel; és a megfelelő osztások;
- Gyakorlottságot szereznek szorzásban, osztásban 10-zel, 100-zal, 1000-rel, kerek tízesekkel, egyszerű kétjegyűvel (pl. 12-vel, 13-mal, 25-tel ... való szorzások is).


- egyjegyűek és teljes kétjegyűek szorzása kis kétjegyű számokkal (a szorzó összegre vagy különbségre bontásával; pl. 14-gyel 10 + 4 alakban, 19-cel 20 - 1 alakban).


Szorzat, hányados becslése.
A szorzat és a hányados becslése, (a nagyobb tényező kerekítése, pl. 312 28 300 28); kétoldalú közelítése (a kisebb tényező helyettesítése tízes szomszédaival, pl. 312 20 < 312 28 < < 312 30; az osztandó és az osztó kerekítései, pl. 4782 : 36 5000 : 40).


Maradékos osztás. 







Nyitott mondatok a számok körében; egyenletek, egyenlőtlenségek. 
(18 + 6 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Maradékos osztások egyjegyű osztóval a 100-as számkörben és kerek tízes, kerek százas osztóval az 1000-es, 10 000-es számkörben; számok szétválogatása adott számmal való osztás maradékai szerint. 
Törtszámra vezető osztások néhány egyszerű esetben (pl. 2/4, 3/5 ...). 
Nyitott mondatok a számok körében; egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása tervszerű próbálgatással.







Gyakorlottságot szereznek egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek tervszerű próbálgatással való megoldásában véges alaphalmaz esetén.







d)
Írásbeli műveletvégzés 
Összeadás és kivonás. 
Egyjegyűvel való szorzás.
A számrendszeres gondolkodás továbbépítése; az írásbeli műveleti eljárások alapozása. 
Az írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás kiterjesztése nagyobb számok körére, gyakorlása. Ellenőrzés a becsült eredménnyel való összevetéssel és más módokon.
Ismerik és értve (jó jártasság szintjén) alkalmazzák az írásbeli összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás eljárását.
E) 
T)
Kétjegyűvel való szorzás. 




Egyjegyűvel való osztás. 



Kétjegyűvel való osztás. 
(18 + 7 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
A kétjegyű szorzóval való írásbeli szorzás eljárásának megismerése (szorzás 10-zel, kerek tízessel, teljes kétjegyűvel két lépésben), az eljárás begyakorlása. Többféle ellenőrzési mód megismerése. 
Az egyjegyűvel való írásbeli osztás eljárásának megismerése, gyakorlása; ellenőrzés szorzással; maradékos osztás esetén szorzással és a maradék szorzathoz való hozzáadásával. 
A kétjegyűvel való írásbeli osztás egyszerűbb eljárásának megismerése, gyakorlása (a visszaszorzás lejegyzésével és a pótlás elvégzésével).
Ismerik és helyesen alkalmazzák a kétjegyű szorzóval való szorzást, az egy- és kétjegyű osztóval való osztás eljárását. Eredményeikért felelősséget vállalnak: ezeket ellenőrzik előzetes becsléseik vagy műveleti tulajdonságok alapján.
ÉN) 
é)
Szöveges feladatok 
Egy és két művelettel leírható és más modellel értelmezhető szöveges feladatok megoldása, ellenőrzése. 
Többféle megoldás keresése, összevetése. 
(8 + 2 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Elmondott vagy olvasott, egyenes és fordított szövegezésű egyszerű és összetett szöveges feladatok megjelenítése, átfogalmazása, értelmezése. A kérdés megértése. A kérdés és az adatok közti kapcsolat megértése. Felesleges adatok kiszűrése; hiányok pótlása adatgyűjtéssel (mérés, számolás), érdeklődéssel. Ellentmondó adatok kiszűrése. 






A megoldás elképzelése, megbecslése. 
Matematikai modell keresése, készítése; leírás jelekkel (műveletekkel, sorozattal, táblázattal, vagy másképpen), megoldása, ellenőrzése.
Fejlődik a szóbeli és írásbeli szövegértés, értelmezés. 
- Ehhez önállóan használnak alkalmas eszközöket (eljátszás, konkrétabb és elvontabb rajz, pl. szakaszos ábrázolással, területtel, táblázattal ...). 
- A megértés érdekében képesek kérdéseket megfogalmazni, adatokat gyűjteni; a problémát átfogalmazzák. 
- Megértik a kérdés és az eldöntéséhez szükséges adatok kapcsolatát. (Eldöntik, hogy mely adatok feleslegesek, hiányosak, melyek ellentmondóak; önállóan megállapítják az adatok egymás közti kapcsolatait és a kérdezett adathoz való viszonyát.) 
Fejlődik a problémamegoldó gondolkodásuk: 
- Képesek a szöveges feladat problémájához felhasználható matematikai modelleket mélyebben megérteni, összehasonlítani, kiválasztani, ilyeneket alkotni.
I) 
n) 
k) 


kr) 
egy) 

d) 





p) 
T) 
I)

A különféle megoldási módok elemzése, értékelése (célszerűség, egyszerűség, ötletesség, szépség szempontjából). 
Adott képhez, számfeladathoz, egyéb modellhez szöveges feladat alkotása.
- Képesek a probléma megoldását előrevetíteni, megbecsülni. 
- A modellbe „lefordított” problémát megoldják a matematikai modellen belül (számfeladattal, nyitott mondattal, grafikusan). 
- Az eredményt ellenőrzik, visszahelyezik az eredeti szöveges problémába, és felelnek szóban, írásban. 
- Válaszukat összevetik az eredeti feltételekkel, becslésükkel, a valósággal. 
- Erősödik az eredményért való felelősségvállalásuk.
F) 

szk) 


d) 
n) 
é) 


ÉN)
Törtszám, negatív szám 
További egységtörtek és többszöröseik kis nevezők esetén. 

Megjelenített törtszámok egyenlősége, nagyságviszonyai; helyük a számegyenesen. A törtjelölés bevezetése.
Az 1 egész egyenlő részekre osztásával kapott további egyszerű egységtörtek (fél, negyed, nyolcad, harmad, hatod, tizenketted, ötöd, tized, tizenötöd, huszad, heted, tizennegyed) értelmezése különféle mennyiségeken; ilyen egységtörtek többszöröseinek előállítása, megnevezése. Törtvonalas jelölés bevezetése. Hosszúságok, területek, tömegek, űrtartalmak, szögek mérése az egység felével, harmadával, negyedével ..., egészek és törtek „mérése” más törtekkel (pl. a fél mérése negyedekkel, hatodokkal, nyolcadokkal ..., a 2 harmad mérése hatodokkal, kilencedekkel, az 1 egész mérése egységtörtekkel). Különféle egységválasztásnál a fenti egységtörtek megjelenítése vágással, tépéssel, hajtogatással, színezéssel, a részek összeillesztése a számnak megfelelően. Előállított törtek összehasonlítása: nagysági sorrend megállapítása, egyenlők keresése; formai jegyek megfigyelése. Törtszámok helye a számegyenesen. Számok törtrészeinek keresése (pl. 16-nak a háromnegyedrésze).
Kiépül néhány egyszerű egységtörtnek és többszöröseinek a képzete: 
- egységtörtek és többszöröseik megnevezésével, megjelenítésével; 
- törtek összehasonlításával tapasztalati alapon; 
- egyenlő törtek összekeresésével; 
- mennyiségeknek az egység törtrészeivel való mérésével.
E) 
T)
A negatív szám kétféle típusú tapasztalati alapja; számegyenesmodell és hiány. Megjelenített egész számok egyenlősége, nagyság szerinti sorrendje. Jelölés előjeles számokkal. Helyük a számegyenesen. 
(8 + 2 óra) 
Kapcsolódás: környezetismerettel, zenei neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel.
Hőmérsékletmérés; mikor van melegebb, hidegebb? Más irányított mennyiségek jellemzése megfelelő előjeles számokkal. 
Készpénz és adósság; vagyoni helyzetek összehasonlítása; egyenlő vagyoni helyzetek különféle előállításai.
Megismerkednek a gyerekek a negatív számok néhány további tapasztalati hátterével. Képesek az egész számok nagyság szerinti rendezésére konkrét tartalmaik felidézése alapján. Össze tudnak keresni, létre tudnak hozni olyan helyzeteket, képeket, amelyek ugyanannak az egész számnak más-más nevét jelentik. (Pl. az 1 forint tartozás ugyanazt az anyagi helyzetet jelenti, mint a 7 forint készpénz és 8 forint adósság együtt ...)
E) 
T) 

I)
Relációk, függvények, sorozatok
Cél:
- Problémákban, szöveges feladatokban szereplő kapcsolatok megértése, ilyen kapcsolatok, kifejezése, ábrázolása; következtetés további kapcsolatokra (pl. a visszafelé vezető kapcsolatra, összefüggésre más elemek között), s ezáltal a problémamegoldó képesség fejlesztése.
- Az összefüggés-felismerő képesség továbbfejlesztése.
- További megfigyelések, ismeretek gyűjtése sorozatokról, függvényekről. (Pl. sorozatban a változás sebessége; összefüggés leírása nyitott mondatokkal, nyíljelöléssel, a „kijövő érték” változása a „bemenő érték” változása közben.)





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Relációk (összefüggések, kapcsolatok, viszonyok) értelmezése és kifejezése elemek (tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek, számok) között. 
Elemek közti kapcsolatok kifejezése különféle, megismert módokon (szétválogatás, sorba rendezés, párokba rendezés, nyíldiagram és táblázat készítése, kiegészítése, ábrázolás párhuzamos számegyenespáron; összekapcsolás vonallal, nyíllal, a <, >, =, , , jelek használata). Adott alaphalmazon az összes ilyen relációban levő elempár megkeresése. A kapcsolat kifejezése általános összefüggésként nyíl-jelöléssel, nyitott mondattal.
Ismernek elemek közt fennálló kapcsolatokat valóságos helyzetekben és elvontabb adatok között. Ezeket ki tudják fejezni különféle módokon, egyszerűbb esetekben általánosítva is.
p) 
lk)
Adott kapcsolat megfordítása: a megcserélt párok kapcsolatának kifejezése. 
Következtetés újabb kapcsolatokra. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal.
A kapcsolat „megfordítása”: a megcserélt pár kapcsolatának kifejezése. A megfordított kapcsolat megfogalmazása szavakkal. 
Egyszerű következtetések az elemek között fennálló további kapcsolatokra (a szimmetria és az átszállíthatóság megsejtése; a reláció tagadása, családkapcsolatok, számok közti relációk összetétele: pl. két „2-vel nagyobb” reláció összetétele a „4-gyel nagyobb” relációt eredményezi).



Tudnak egyszerű következtetéseket végezni ismert összefüggések alapján.



n)
Sorozatok, függvények 
Tapasztalati függvények. 


Szabállyal adott sorozatok, függvények folytatása, kiegészítése. 
(6 + 2 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Tárgy- és számsorozatok készítése gyűjtött adatokból (számláláshoz, méréshez, egyéb megfigyelésekhez kapcsolva). A megfigyelt jelenség jellemzése a rendezett adatokkal. 
Tárgy- és számsorozatok készítése adott szabály szerint, táblázatok kiegészítése adott összefüggés szerint; különféleképpen kifejezett kapcsolatok leolvasása, értelmezése, megértése.
Tudnak folytatni adott szabályú sorozatokat, kiegészíteni adott szabályú táblázatokat. Ellenőrzik adott szabály érvényességét.
d)
Sorozat egészében érvényes összefüggések, szabályok felismerése, megadása szavakkal, jelekkel. A szabály érvényességének ellenőrzése.
Sorozat lehetséges szabályainak felismerése néhány tagjából, ehhez a különbségsorozat felhasználása; a sorozat folytatása, kiegészítése, a folytatás szabályának megfogalmazása többféleképpen. A szabály érvényességének ellenőrzése az elemek behelyettesítésével. 
Következtetés távolabbi (nagyobb sorszámú) elemekre. 
Felismernek összefüggéseket számlálással, méréssel gyűjtött vagy adott elemek sorozatában, táblázatában, ezt ki tudják fejezni szóban, nyíl-jelöléssel, nyitott mondattal többféleképpen. 
Fejlődik összefüggés-felismerő képességük. 
Fejlődik szövegértő képességük az összefüggések megértése, ábrázolni tudása révén.
lk) 


i) 

é) 
k)
Adott táblázat egészében érvényes összefüggések, szabályok felismerése; a szabály érvényességének ellenőrzése. 
(folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti azonos összefüggések felismerése, a táblázat kiegészítése, folytatása, A talált általános összefüggés kifejezése szavakkal; nyitott mondatok, nyíljelöléssel leírt összefüggések kiválasztása, alkotása, ellenőrzése. 
Egy-egy táblázathoz többféle szabály keresése.


Egyszerű ismeretek gyűjtése sorozatokról, függvényekről.
Számsorozatok különbségsorozatának, hányados-sorozatának felírása; növekedés, csökkenés kifejezése, egyenletes és változó különbségek figyelése. A sorozat növekedési sebességének megfigyelése. 
Táblázatok bemenő adatainak növekvő sorrendbe rendezése, a kijövő adat változásának megfigyelése. A függvényértékek változásának, a változás egyenletességének, egyenetlenségének megfigyelése.
Tudják képezni számsorozatok különbség- és hányadossorozatát, s ezzel jellemzik a sorozat „menetét”.
T)
Függvény inverze. 

Két egyszerű szabályú függvény összekapcsolása. 
(6 + 2 óra + folyamatos)
Gépek megfordítása; a megfordított gép szabályának keresése, tudatosítása. 
Gépek összekapcsolása; annak megfigyelése, hogy a működés szabálya függhet az összekapcsolás sorrendjétől. Összetett szabályú gép helyettesítése két egyszerű gép összekapcsolásával. (Pl. azt a gépet, amely a bemenő szám kétszeresét csökkenti 5-tel, helyettesíthetjük a kétszerező és az 5-tel csökkentő gépek - ilyen sorrendű - összekapcsolásával.)
Képesek kifejezni egyszerű szabály inverzét (a megfordított gép szabályát) táblázat segítségével vagy anélkül.
T) 
k) 
p)
Geometria
Cél:
- A szerkesztés és a definiálás gondolati előkészítése konstrukciókkal.
- A tapasztalatok bővítése az egybevágósági és a hasonlósági transzformációkról, a különféle szimmetriákról. Az egybevágóság és a hasonlóság biztonságos felismerése látványként, fogalmának alapozása jellemző tulajdonságok tudatosításával.
- Térbeli tájékozódás fejlesztése.
- Geometriai mennyiségfogalmak kialakítása; jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben (hosszúság, terület, térfogat és szög), a mérési eredmények értékelésében, egyszerű, a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban.





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód

Alkotások térben, síkban 
Tulajdonságok és kapcsolatok 
Testek és síkidomok jellemzése geometriai tulajdonságokkal és kapcsolatokkal. Néhány további geometriai tulajdonság (testek halója) és kapcsolat (párhuzamosság, merőlegesség). 
Az egybevágóság és a hasonlóság szemléletes és alkotó formálása, szemléletes fogalmának kialakítása, néhány jellemző tulajdonságának összegyűjtése. 
Alakzatok és részeik jellemzése tulajdonságaikkal.
Térbeli építések testekből, síklapokból, élváz-építőkből; síkbeli alkotások (kirakás, nyírás, tépés, hajtogatás) lapokból, pálcákból (pl. szívószálból) és rajzolás szabadkézzel hálón, pontrácson, vonalzóval, sablonhasználattal, körzővel: szabadon, másolással és szavakban adott feltételek szerint. Adott feltételeknek megfelelő minél több alakzat előállítása, megkülönböztetése; egyszerű esetekben az összes lehetséges alkotás keresése csoportos vagy egyéni munkával. Olyan feltételek alkotása, amelyeknek még kevesebb, esetleg már csak egy alkotás felel meg. Testek hálójának kiterítése többféleképpen; testhálók tervezése, belőlük testek összeállítása. 
Sorminták és „terülő minták” kirakása, folytatása; a síkbeli ritmus (szimmetriák) követése; „parkettázás” kirakással, sablonnal, szögestáblán, hálóra rajzolással. 
Alakzatok szimmetriáinak vizsgálata a tér illetve a sík mozgatásával. 
Az egybevágóság és a hasonlóság szemléletes fogalmának tudatosítása.
Jó gyakorlottságot érnek el a térbeli és síkbeli alkotásokban (saját fantáziájuk szerint, másolással és szóban adott feltételeknek megfelelően); egyszerű esetekben minden alkotást létre tudnak hozni adott feltételek szerint. Ki tudják választani alkotásaik közül az egy-egy új feltételnek is megfelelőket. Munkájukat ellenőrzik (a feltételeknek megfelelnek-e, nincs-e köztük azonos, hiányzik-e még lehetséges alkotás). 
Felismerik a testek és hálóik közötti kapcsolatot, képesek a testhálókból testeket építeni. 
Alakzatokat össze tudnak hasonlítani összképük alapján különféle helyzetükben: egybevágóság és hasonlóság szerint azonosítani, megkülönböztetni; és néhány egyszerű, megnevezhető, az alakzat részeinek tulajdonságai alapján rá tudnak mutatni a különbözőségükre.
p) 



ÉN) 
T) 



egy) 

F) 
E)
Alakzatok 
Testek, síkidomok. 
Téglatest, kocka, gömb. 
Téglalap, négyzet, kör. 
(6 + 2 óra) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Testek lapjainak, éleinek, csúcsainak, sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása. Testek lapjainak vizsgálata alakjuk, méretük, kölcsönös helyzetük szerint; síkidomok oldalainak, szögeinek vizsgálata méretük, oldalak kölcsönös helyzete szerint. A téglatest, kocka, téglalap, négyzet tulajdonságainak vizsgálata, tudatosítása, összegyűjtése és megjegyzése.
Ismerik (értik és helyesen használják) a már megismert testek és síkidomok nevét, ismerik a téglatest, kocka, téglatest, téglalap legfontosabb tulajdonságait, a téglatest és kocka, a téglalap és kocka fogalmak egymáshoz való viszonyát. 
Dönteni tudnak az egyes alakzatok adott szempont szerinti osztályba sorolásáról.
E) 




d)

Alkotott és gyűjtött testek, síkidomok szétválogatása, halmazokba helyezése különféle címkéknek megfelelően; a válogatás során a különféle tulajdonságok tudatosítása.


Geometriai transzformációk 
A tapasztalatok bővítése az egybevágósági és a hasonlósági transzformációkról, a különféle szimmetriákról. Két tükrözés egymás után. 
(6 + 3 óra) 
Kapcsolódás: anyanyelvi neveléssel, környezetismerettel, vizuális neveléssel, zenei neveléssel, életvitellel és gyakorlati ismeretekkel
Testek, síkidomok tükörképének, eltolt képének, elforgatottjának megépítése, kirakása, rajzolása másolópapír segítségével, a sík mozgatásával. Két transzformáció végrehajtása egymás után. 
Síkban sor- és síkminták, parkettaminták kirakása, rajzolása az egybevágósági transzformációk alkalmazásával. Ilyen minták vizsgálata, ellenőrzése, melyik hogyan készülhetett. 
Nagyítás nagyított építőelemekkel, nagyított hálóra rajzolással; a nagyított alakzat megalkotása az eredeti elemekkel; az alak megmaradásának megfigyelése; nyújtás, zsugorítás, torzítás ellenpéldaként. 
Felismerik alakzat tükörképét, eltolt képét, elforgatottját, egyszerű esetekben elő tudják állítani kirakással, megépítéssel, a sík mozgatásával. 
Létre tudnak hozni adott egyszerű alakzathoz hasonlót (ugyanolyan alakút) építéssel, kirakással, nagyított, kicsinyített elemekkel és az eredetivel egybevágó elemekkel is, és ezeket meg tudják különböztetni a nyújtott, zsugorított, torzított alakzattól.

I) 


p) 
Tájékozódás a térben 
Útvonalak, térképek készítése, követése, bejárása visszafelé. 
A tér egy pontjának megadása 3 adattal, síkbeli pontok jellemzése 2 adattal. 
(2 + 2 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Útvonalak bejárása, utánzása, tudatosítása megmutatással és szóban leírt útvonal követésével, bejárt útvonal elmondásával. Ilyen útvonalak bejárása a valóságban jól ismert terep „térképén”; térkép rajzolása jól ismert terepről. 
Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és távolság megadásával, vagy térkép szerint való tájékozódás udvaron, erdőben; utca, házszám és emelet alapján a lakóhelyen; sor és oszlop megadásával osztályban, sakktáblán, alakzatok rajzolása diktálás alapján; térbeli malomjáték.
Jó mozgásos tájékozódás alakul ki az iskola környékén és a lakóhelyen; képesek egyszerű térképen való tájékozódásra. 
Tudják, hogy a síkban 2, térben 3 (független) adat egyértelműen kijelöl egy-egy pontot.
H) 


szk)

Figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján, kész ábrák másolása irányváltoztatással vagy a rács méretének megváltoztatásával., torzítása adott irányú nyújtással, vagy ferde rácsra másolással.


Geometriai mennyiségek és mérésük 
Mennyiségek 
Hosszúság (kerület is), terület, térfogat, űrtartalom és szög.
Hosszúság becslése, mérése alkalmilag választott és szabványos egységekkel; hosszúságmérés adott pontossággal. Gyakorlati mérések, a mérési tapasztalatok felhasználása egyszerű számításokban és szöveges feladatokban.
Tudnak hosszúságokat, területeket, térfogatokat (űrtartalmakat) szögeket összehasonlítani, összemérni, alkalmi egységekkel meg- és kimérni; gyakorlati méréseik során tudják használni a szabvány mértékegységeket. 
E) 
T) 
F) 

d)
Mérés 
Geometriai mennyiségfogalmak alakítása; jó gyakorlottság elérése a gyakorlati mérésekben, a mérési eredmények értékelésében, egyszerű, a méréshez kapcsolódó számításokban, átváltásokban
Területek összehasonlítása, összemérése, mérése lefedéssel, hálón való leszámlálással; a téglalap területének mérése, számítása a sorok számának és az egy sorba kirakható egységek számának szorzataként; rácssokszögek területének mérése a kiegészítés módszerével, átdarabolással. Adott kerületű síkidomok területének mérése, adott területű síkidomok kerületének megfigyelése, vizsgálata. Hasonló síkidomok területének mérése.
Jól becsülnek hosszúságot, területet, térfogatot és szöget adott egységhez viszonyítva. Tudnak mérni különböző pontossággal.

kr)
Mértékegységek 
Alkalmi; 
kilométer, méter, deciméter, centiméter, milliméter, négyzetcentiméter, négyzetméter, köbcentiméter, köbméter, derékszög, derékszög törtrészei, hektoliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter.
Térfogatmérés különféle módszerekkel (pl. egységnyi térfogatú testekkel lemásoljuk a testet, és megszámoljuk a felhasznált elemeket; kitöltjük egységekkel a dobozt; vízbe merítjük a testet, és a kiszorított folyadék mennyiségét mérjük); a téglatest térfogatának mérése; a térfogatszámítás alapozása.
Mérési eredményeiket helyesen fejezik ki szavaikkal.
E)
Összefüggések 
Összefüggés a mennyiség, a mértékegység és a mérőszám között. Egyszerű váltások. A mérés pontatlansága. További kapcsolatok a különféle mennyiségek között. 
(14 + 1 óra + folyamatos) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal 
Szögmérések: az elfordulás mérése, sokszögek belső szögeinek mérése hajtogatott derékszög-mérővel: derékszög, fél, harmad, negyed derékszög egységekkel. 
Tudatosodik a mennyiség és a választott egység közötti kapcsolat.
I)
Statisztika, valószínűség
Cél:
- Az adatgyűjtés, rendezés és ábrázolás, táblázat- és grafikonolvasás és -értelmezés gyakorlása; jellemző adatok keresése. Az átlag fogalmának megalapozása.
- A valószínűséges szemlélet fejlesztése; tapasztalatok gyűjtése a véletlennel kapcsolatban. 





Tananyag

Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés 
várható eredménye 
(készségek, képességek, kompetenciák)

Kód
Statisztika 
Adatok gyűjtése, rendezése, grafikonok készítése, kész diagramok értelmezése. 
Adatsokaság jellemzése: módusz, medián, átlag. 
(3 + 2 óra) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba. Grafikon készítése közösen, vagy egyénileg. Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: egyenlő adatok keresése, a legkisebb, legnagyobb kiválasztása, az összes adatot együtt jellemző adat keresése, a medián, a leggyakoribb adat (módusz) és az átlag meghatározása. Adatsokaságok összehasonlítása.
Adatok sorozatba, táblázatba rendezésével és grafikonkészítéssel képesek egyszerű jelenségekről információkat gyűjteni és közvetíteni. Egyszerű adatsokaság jellemzésére értően használják a középső adatot és az adatok számtani közepét (átlagát).

I) 
egy) 
k) 
lk)
Valószínűség 
Események rendezése bekövetkezésük megsejtett valószínűsége szerint. A sejtések ellenőrzése további kísérletekkel, a kísérletekhez kapcsolódó események gyakorisági diagramjának előállításával. 
(4 + 1 óra) 
Kapcsolódás: minden tantárggyal
Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van; stratégiák alakítása, kipróbálása, értékelése, módosítása. 
Kísérletek lehetséges kimeneteleinek számbavétele, az egyes események bekövetkezéseinek megfigyelése, rögzítése. Gyakorisággal, események eloszlásával, relatív gyakorisággal, valószínűséggel kapcsolatos sejtések megfogalmazása. Kísérletek tervezése, végrehajtása a sejtések ellenőrzésére, magyarázatok keresése a tapasztalatok okaira.
Kísérleti tapasztalatok alapján sejtéseket tudnak megfogalmazni véletlen események valószínűségének összehasonlítására vonatkozóan, és össze tudják vetni sejtéseiket megfigyelt és kísérletben gyűjtött adatok gyakoriságával (egyszerű esetekben relatív gyakoriságával). 
Igénylik a tapasztalatok okainak „kutatását”.
F) 
kr)
A továbbhaladás feltételei
1. Gondolkodási, megismerési módszerek
- Megfigyelései tudatosak és szándékosak; figyelmét legalább 8-10 percben folyamatosan képes irányítani, fenntartani. Megfigyeléseinek tartalma helyes, a megállapítások igazak, lényegre törők. A tevékenysége és a szóban kifejezett gondolat összhangban vannak.
- Tud adott elemeket szétválogatni, kétfelé válogatni adott szempont szerint; meg tudja határozni a részeket az elemek közös tulajdonságával; érti és helyesen, könnyedén használja a tulajdonság tagadását elemek kétfelé válogatásánál.
- Adott, két halmazt jelölő halmazábrán, adott címkék szerint el tud helyezni elemeket a halmazok különféle viszonya esetében; tudja indokolni egy-egy elem elhelyezését az összetett tulajdonság megnevezésével, helyesen használja ehhez a logikai „és”-t, vagy más, ezzel hasonló értelmű szavakat. Tudja javítani a hibás elhelyezést, és tudja indokolni a változtatást.
- Tud a halmazokra, egyes részeire vonatkozó állításokat megfogalmazni, ilyen állítások igazságát meg tudja ítélni; elemeivel adott halmazábrához talál megfelelő címkéket.
- Adott, teljes rendszert alkotó 12-20 elemet el tud rendezni táblázatosan, sorosan egyszerre két rendezési szempont szerint; tud használni hozzá táblázatot, fadiagramot.
- Képes gyűjtött vagy készített elemeket két szempont szerint rendezni, tud további elemeket keresni, alkotni a rendszerben mutatkozó hiányoknak megfelelően.
- Mások által kialakított rendszert át tud látni, s ezt ki tudja fejezni a táblázat, sorozat kiegészítésével.
- Elfogadja a rendszerképzés igényét, törekszik a teljességre kombinatorikus jellegű feladatok megoldásában.
- Állításai a valóságot írják le, igazak, nyelvhelyességi szempontból kifogástalanok. Az igazság megítélése helyes.
- Kialakult az igazság megítélésének igénye: öntevékenyen, felszólítás nélkül is megítéli állítások igazságát.
- Képes nyitott mondat megoldásának keresésére, törekszik a teljességre. A követett megoldási módszer lépései helyesek, célravezetők.
- Kombinatorikus gondolkodása fejlődik:
- Adott feltételnek megfelelő konstrukciókat létre tud hozni.
- Alkotásai során megnyilvánul valamely szempont rendszeres követése.
- Törekszik az összes lehetőség megkeresésére, ehhez a létrehozott objektumokat elrendezi valamilyen szabadon választott rend szerint. Felismeri a rendszerbe nem illő, illetve azonos konstrukciókat; pótolja a hiányt, javítja a hibát.
2. Számtan, algebra
A tízezres számkör számai
- Tud darabszámot, mérőszámot helyesen megállapítani pontos és közelítő számlálással, méréssel; tudja megbecsülni, becslését finomítani közelítő számlálással, méréssel.
- Kellő gyakorlottsággal rendelkezik az alapvető mennyiségek mérésében, a mérőeszközök használatában, leolvasásában és a mérési módszerek alkalmazásában. Helyes képzete van a gyakorlati méréseiben használt szabványos egységekről; egyszerű következtetéseket tud végezni elvégzett mérésről más (a rendszerben szomszédos) egységgel való mérés várható eredményére.
- Helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 10 000-ig; érti a számjegyek különféle értékeit (helyi-, alaki-, valódi érték); érti a 10-szerezés, 100-szorozás, 1000-szerezés kapcsolatát a helyiérték-táblázatban való balra tolódással.
- Össze tud hasonlítani két számot nagyság szerint, tudja a jegyek számának és a számjegyek alakiértékének szerepét a nagyság alakulásában. Sorba tud rendezni számokat növekvő és csökkenő rendben; ismeri a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, megállapítja tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét, megtalálja helyét a számegyenesen.
- Meg tudja adni egy-egy szám sokféle alakját, tudja, hogy különféle alakban is a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához tartoznak.
- Képes számokat jellemezni tulajdonságaival, más számokhoz fűződő kapcsolataival.
Műveletek a tízezres számkörben
- Adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz hozzá tudja kapcsolni a megfelelő műveletet a műveletek mindegyik értelmezése szerint; tud műveletet megjeleníteni, modellezni, szöveges feladattal értelmezni.
- Ismeri konkrét egyedi esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat (a tagok és a tényezők felcserélhetőségét és csoportosíthatóságát, a disztributivitást, a műveletek monotonitását (az eredmény függését az összetevők változásaitól), az összeadás és kivonás kapcsolatát, a szorzás és a kétféle osztás kapcsolatát; ezeket az ismereteket felhasználja számításaiban, az eredmény ellenőrzésében, összetett alakú számok összehasonlításában, képes a felhasználás tudatosítására.
- Készségszintű a fejszámolása a 100-as számkörben (összeadás, kivonás, egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás) és az analóg számításokban a tízezres számkörben (0-ra végződő 3-jegyűek, 00-ra végződő négyjegyűek összeadása, kivonása, egyjegyűvel való szorzása, maradék nélküli egyjegyűvel való osztása). Tudja a számokat 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorozni és (nem maradékos esetben) osztani; tud kerek kétjegyűvel, háromjegyűvel szorozni, osztani a kisegyszeregynek megfelelő analóg esetekben (pl. 60 x 70, 5 x 300, 4800 : 600, 6300/9, 6300/90, 6300/900).
- Meg tudja becsülni teljes négyjegyűek összegét, különbségét, teljes kétjegyűek két- és egyjegyűvel, háromjegyűek egyjegyűvel való szorzatát, teljes három- és négyjegyűek egyjegyűvel és kétjegyűvel való osztásának hányadosát kerekített értékekkel való műveletvégzéssel.
- Helyesen tudja elvégezni a tanult írásbeli műveleteket.
- Felelősséget vállal az eredményéért, kialakult az igénye és képessége az önellenőrzésre (összeveti a számolás eredményét a becsült eredménnyel, ellenőrzi valamilyen módon a számítás pontosságát), javítja a talált hibákat.
Szöveges feladatok
- Önállóan megérti a hallott, olvasott szöveget, fel tud használni különféle modelleket, jelöléseket az adatok és kapcsolatuk ábrázolására, feltárására, értelmezésére; át tudja fogalmazni a szöveget a megértés érdekében; ki tudja választani a probléma megoldásához szükséges adatokat.
- Képes az egyszerű szöveges problémák megoldására:
- tud választani, alkotni megfelelő matematikai modellt (egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott mondat, táblázat, diagram);
- helyesen oldja meg a kijelölt műveleteket, nyitott mondatokat; helyesen olvassa le a megoldást diagramról, táblázatról; ellenőrzi a számításokat;
- az eredményt tudja vonatkoztatni az eredeti probléma kérdésére, összeveti a valósággal, feltételekkel; helyesen válaszol a kérdésre.
Törtszám, negatív szám
- Meg tudja jeleníteni a legegyszerűbb egységtörteket és többszöröseiket különféle mennyiségekkel többféle egységválasztással; fel tudja használni ezeket a modelleket törtszámok összehasonlítására, különféle alakú egyenlő törtszámok keresésére.
- Összeméréssel, méréssel le tudja olvasni adott mennyiség mérőszámát, ha ez egyszerű egységtört, vagy ennek többszöröse.
- Le tud olvasni különféle, tanult modellekben megjelenített negatív számokat; össze tud hasonlítani természetes számokat és negatív egész számokat nagyság szerint a használt modellen belül. Elő tudja állítani egész számok különféle összegalakjait; megtalálja egész számok helyét a számegyenesen.
3. Relációk, függvények, sorozatok
- Szavakkal adott összefüggést, kapcsolatot ki tud fejezni különféle módokon: elemek összekapcsolásával, nyíllal, szétválogatással, sorozatba rendezéssel, táblázatba rendezéssel.
- Helyesen, önállóan tud sorozatot, táblázatot folytatni szavakkal, formulával (nyíljelöléssel, nyitott mondattal) adott szabály szerint.
Felismer összefüggéseket sorozat adott tagjai, táblázat adott elempárjai, elemhármasai, számpárjai, számhármasai között; ezt kifejezi a sorozat, táblázat különféle folytatásaival, kiegészítésével.
Képes talált általános összefüggést megfogalmazni szavakkal, esetleg nyíljelöléssel, nyitott mondattal; ezeket tudja önállóan ellenőrizni az adatok behelyettesítésével.
Felismeri az egyszerű (egy művelettel megadható szabályú) gép megfordításával nyert gép szabályát, két egyszerű gép összekapcsolásával nyert gép szabályát.
4. Geometria
Alkotások térben, síkban
- Adott építőelemekből (testekből, síklapokból, élvázépítőből) tud építeni, mozaiklapokból formát, mintát ki tud rakni szabadon.
- Képes építményt, síkbeli kirakást lemásolni a mintával megegyező és más elemekből; sormintát, síkmintát tud folytatni, a benne levő szimmetriákat követni; felismeri az alak és az állás változását; tudja korrigálni tévedését; egyszerű rajzolásban tudja használni a sablont, vonalzót, körzőt.
- Érti, és alkotásában tudja követni a szóban adott feltételt, feltételeket; képes adott feltétel szerint több különféle alkotást létrehozni, meg tudja fogalmazni az alkotásai közti különbözőséget; egyszerű esetben megtalálja az összes, adott feltételnek megfelelő alkotást; további feltétel megkötése után kiválasztja a még mindig megfelelőket.
- Képes szétválogatni a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat megnevezett, illetve felismert geometriai tulajdonság szerint.
- Felismeri a téglatest, kocka, téglalap, négyzet legfontosabb tulajdonságait, és ezeket a tulajdonságokat meg tudja mutatni ilyen testeken, síkidomokon.
Geometriai transzformációk
- Megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, sima lapon sablonnal, másolópapírral a sík mozgatásával egyszerű alakzat tükörképét, eltolt képét; tudja ellenőrizni a tükrözés, eltolás helyességét tükör és másolópapír segítségével; elő tudja állítani egyszerű síkidom elforgatottját másolópapír segítségével.
- Felismeri kész mintákban alakzat tükörképét, eltolt és elforgatott képét; ellenőrizni tudja tükör, másolópapír segítségével; építeni tud mintát különféle transzformációk segítségével (sormintát eltolásokkal, tükrözésekkel, síkmintát tükrözésekkel, elforgatásokkal ...).
- Képes térben, síkban másolni nagyított, kicsinyített elemekkel, eredeti elemekkel (ugyanakkora kockákkal, ugyanazon a négyzethálón ...); felismeri az alak változatlanságát, változását, és ennek megfelelően javítja saját munkáját.
Tájékozódás a térben
- Jól tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen; bejárt útvonalon visszatalál adott helyre; megtalál házat adott utca és házszám alapján.
- Ismeretlen helyen szavakkal adott információk szerint jól tájékozódik; érti az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket.
- Megtalál pontot síkban, egyszerű térképen, négyzethálón (pl. sakktáblán) két adat segítségével; térben három független adat segítségével.
Geometriai mennyiségek és mérésük
- Képes meg- és kimérni adott egységgel hosszúságokat, területeket, térfogatokat, szögeket.
- Ismeri és helyesen használja a hosszúságmérés és az űrtartalommérés szabványos egységeit, a köztük levő arányt.
- Tud területet és térfogatot mérni a tanult módokon; egyszerű téglalap területét ki tudja számítani az egységek kirakásának elképzelése alapján.
- Tud szöget mérni hajtogatott derékszögmérővel.
5. Statisztika, valószínűség
- Tevékenyen és szívesen vesz részt a közös munkában.
- Adatokat el tud rendezni sorozatba, táblázatba, ábrázolni tudja azokat grafikonon; sorozatból, táblázatból, grafikonról adatokat visszaolvas; talál az egész adategyüttest jellemző adatokat (pl. a nagyság szerinti középsőt, a legnagyobb, legkisebb adatokat, ezek távolságát, a leggyakoribb adatot); ki tudja számítani az adatok átlagát.
- Képes megfogalmazni sejtést véletlen eseményekkel kapcsolatban (melyik valószínűbb, melyik kb. hányszor fog előfordulni a következő 30 próbában, melyik nem fog előfordulni egyszer sem ...); sejtését össze tudja vetni a megfigyelt események gyakoriságával.
EMBER A TERMÉSZETBEN
Célok és feladatok
Az Ember a természetben műveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alpvető célja, hogy megalapozza a tanulók természettudományos ismereteit a szűkebb és a tágabb környezetükről.
Továbbá feladata az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az ember és a természet összetartozásának, egymásrautaltságának, az ember természetben betöltött helyének és szerepének felismertetése. A természetben lezajló változások, kölcsönhatások, jelenségek tudományos bemutatása, modellezése, magyarázata. Pozitív attitűdök kialakítása, tudatosan cselekvő emberek formálása.
A műveltségi terület sajátos nevelési és képzési feladatainak teljesítése révén hozzájárul a természet megszerettetéséhez, az értékeinek megóvása iránti felelősség alakulásához.
A Nemzeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az Ember a természetben műveltségi területben megfogalmazott tartalmak integrált vagy önálló tantárgyak keretében oktathatók legyenek.
Az 1-4. évfolyam természet- és társadalomismeret tantárgya integráltan tartalmazza az Ember a természetben műveltségi terület adott életkorra megfogalmazott ismereteit és fejlesztési feladatait, melyhez szervesen kapcsolódnak az Ember és társadalom műveltségi terület társadalmi környezetet bemutató elemei.
Az 5-6. évfolyam természetismeret tantárgya szintén integrált tanagyaggal alapozza meg a fizikai, a biológiai és a kémiai önálló tantárgyainak természettudományos ismereteit úgy, hogy tartalmában és szemléletében szervesen épül a természet- és társadalomismeret tantárgyára.
Az 1-6. évfolyamok alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A tanulók megfigyelik saját testük működését, közvetlen természeti és társadalmi környezetüket, tapasztalatokat gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, méréseket végeznek. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé az éltkornak megfelelő megismerési módszerek elsajátítását, gyakorlását és a tapasztalatok rögzítését.
A 7-8. évfolyam fizikai, biológiai és kémiai tantárgyi órakeretében - bár külön tantárgyként tanítva, de mégis egységben - lehetőség van a korszerű természettudományos szemléletmód fokozatos kialakítására.
A tanulók életkorának megfelelően mód nyílik az absztrakt gondolkodás fejlesztésére és az önálló tanuláshoz, önműveléshez szükséges ismeretek, képességek megalapozására.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Természet és társadalomismeret
1,5
1
1,5
1
2
1,5
2
1,5
Összesen
1,5
1
1,5
1
2
1,5
2
1,5
A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba.
A témaköröket, az altémákat és a javasolt óraszámokat tartalmazó óraterv
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(A gazdálkodás és a termelés az „Országismeret” témakörben)
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4
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8
6
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3
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1
Információ 
2
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2
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2
2
4.
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1
Tájékozódás
4
3
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6
4
Tájékozódás
3
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7
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2
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2
2
A Nap- 
rendszer 
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5
3
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7.
Az élet
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9
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Az élet
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Az élő természet 
8
5
Az élő természet
8
4
Az élő természet
9
7
Az élő természet
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Az ember
4
3
Az ember
5
4
Az ember
7
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2
1
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2
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Össze- 
foglalás, ellenőrzés
13
10
Össze- 
foglalás, ellenőrzés
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56
37
Összesen:
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A tanulók értékelése
Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70.-71. §.
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és értékelése.
Módszerét tekintve belső értékelés.
Az 1. évfolyamon javasolt a tanulók munkájának folyamatos szóbeli értékelése, negyedévenként pedig szöveges minősítése.
A 2-4. évfolyamokon a tanév során a tanulók ismereteikről szóban, írásban, rajzos feladatokban számolnak be.
Az értékelés alapja lehet:
- a tanuló tényismereti szintje,
- a megfigyelési tapasztalata,
- a vizsgálódásai eredménye,
- a gyűjtőmunkája,
- az órai aktivitása,
- a manuális tevékenysége,
- a feladatokhoz való viszonyulása.
Az értékelés módjaként a negyedik évfolyam félévéig folyamatos szóbeli, negyedévenként pedig szöveges minősítés javasolt.
A páros évfolyamokon, az év elején szükséges egy diagnosztizáló értékelés.
A 4. évfolyam második félévétől a tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel, év végén osztályzattal zárjuk. (Az évközi érdemjegyek, a félévi és az év végi osztályzatok helyett az iskola pedagógiai programja a tanulói teljesítmények minősítésére egyéb jelölést, szöveges értékelést is előírhat).
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § 1. pont, b) bekezdése.
Az első-negyedik évfolyamon a természet- és társadalomismeret tantárgyhoz tanitói, illetve konduktori végzettség szükséges.
Tárgyi feltételek
Az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök (kiegészítve - szükség szerint - saját készítésű eszközökkel); szaktantermek; iskolai könyvtár (lehetőség szerint), megfelelve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletnek.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A 6-10 éves korosztály tankönyvének kiválasztása különösen sok odafigyelést, körültekintő választást igényel, mert a jó tankönyvnek fontos szerepe van a tantárgyon keresztül a természet megszeretetésében.
A tanterv megvalósulásához a következő tartalmi és minőségi kritériumot kell figyelembe venni.
A megfelelő tankönyv ismérvei:
- a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betű méret,
- az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő,
- alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére,
- az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető,
- a tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának,
- a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi kapcsolatokban az eligazodást,
- a minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési eljárások megfelelőek,
- az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához,
- és esztétikus külső és belső megjelenítés.
- Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv.
Tantárgyi tantervek
Természet és társadalomismeret
Célok és feladatok
A 6-10 éves gyermekeket az érdeklődés, a nyitottság és az aktív tettrekészség jellemzi, amikor a közvetlen és tágabb környezetüket figyelik, vizsgálják, megismerik. Ezeket az életkori adottságokat figyelembe véve a tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket fejleszt, amelyek segítik a megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló ismeretszerzést. Továbbá biztosítja, hogy a tanulók megismerjék a különböző információhordozókat és tudjanak azokból tanítói segítséggel új ismeretekhez jutni.
Mivel a tanulók közlési vágya ebben a szakaszban erős, sokat és szívesen beszélnek, ezért fontos, hogy legyen alkalmuk élményeiket, tapasztalataikat szóban elmondani, majd írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni és rajzos formában kifejezni. A tantárgy bíztosítsa a tanulóknak az önkifejezési képességek kibontakozását a gyűjtőszenvedély, a rajz, a dal, a versmondás, a dramatizálás, a kézügyesség fejlesztésében.
A tantárgy feladata továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő élő és élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros kapcsolatokat. Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására.
A mindennapok tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és működését, az anyag mennyiségi és minőségi változását.
A környezetünk élőlényekinek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az ember felelősségét a környezetéért.
A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a haza iránti szeretet, kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény. Igazodjanak el lakóhelyükön és a környező világ jellegzetességeiben. A lakóhely megismerése során tanuljanak meg önállóan, szabályosan, balesetmentesen közlekedni.
Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért.
Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben.
Életkori sajátságaiknak megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével és tegyenek meg minden tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a testüket, egészségüket károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre.
Követelmények
1. Tájékozódás a tudomány - technika - társadalom kölcsönhatásairól
A tanuló vegye észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a természeti környezet állapotára. Érezze, hogy felelős a környezete jövőjéért, és ezért óvja meg a környezete értékeit.
Tudja, hogy a természetről mely tudományos módszerekkel (megfigyelés, vizsgálódás, kísérlet, mérés) szerezzük ismereteinket, és fokozatosan alakuljon benne az igény ezek elemi szintű megismerésére.
Tudjon kérdéseket megfogalmazni az életkorának megfelelő, a családi környezetből hozott technikai és társadalmi ismeretekről.
Legyen képes néhány, a mindennapi életben használt technikai eszköz működését megmagyarázni a hétköznapi ismeretek segítségével.
Tudja néhány példán végigkísérni a nyersanyag termékké alakulását.
2. Természettudományos megismerés
A tanuló legyen képes a természet jelenségeit célzottan megfigyelni és a természeti, technikai tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzeléseit megfogalmazni.
Tanítói irányítással tudjon egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket végezni. Ismerje a vizsgálódások, mérések eszközeit, és tudja azokat eleinte tanítói segítséggel, majd önállóan használni.
Tudja megfigyeléseit, tapasztalatait szóban és írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni és rajzos formában kifejezni.
Tudjon egyszerű képet és szöveget értelmezni, lényeget kiemelni.
Legyen gyakorlata a mennyiségek mérésében és a mértékegységek használatában.
Legyen képes ismereteket szerezni a természeti és a technikai környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek törvényszerűségeiről.
Tanítói segítséggel tudjon tájékozódni egyszerűbb forrásanyagokban, és legyen jártas az ismeretek gyűjtésében.
Legyen képes megadott szempontok szerint elemi szintű összehasonlításokat, csoportosításokat végezni.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
3.1. Az anyag
Tudjon az anyag és a tárgy között különbséget tenni.
Legyen képes az anyagfajták különbözőségeit felismerni és megadott szempont szerint azokat csoportosítani.
Vegye észre az anyagfajta és a használat közti összefüggéseket.
Legyen képes egyszerű anyagok technikai formálására, egyszerű használati tárgy készítésére.
Ismerje meg vizsgálódásaival a közvetlen környezetében előforduló fontosabb élőlényeket és élettelen dolgokat.
Ismerje meg az anyagok különböző halmazállapotát és halmazállapot-változását.
Életkorának megfelelő szinten tudja megfogalmazni az anyag szerkezetével kapcsolatos elképzeléseit, és játékos formában tudjon egyszerű keveréket, oldatot készíteni.
3.2. Energia
Legyen jártas a természetben előforduló alapvető jelenségek, folyamatok és a köztük lévő kölcsönhatások, összefüggések magyarázatára.
Legyen képes felismerni és néhány szóval megfogalmazni a természeti jelenségek változásának okait.
Ismerje fel, hogy a természetben az energia többféle formában van jelen, és tudja azt is, hogy azok egymásba átalakulnak.
Tudatosuljon benne, hogy a technikai eszközöket működtető anyagok készletei végesek, ezért takarékosan kell bánni az anyagokkal és az energiával.
3.3. Információ
Legyen képes a szűkebb környezetében lévő tárgyak és élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalására.
Tudjon információt szerezni a környezetében lévő tárgyakról, élőlényekről és az így szerzett ismeretekkel összehasonlításokat végezni.
Tanítói segítséggel tájékozódjon gyermek enciklopédiákban, lexikonokban.
3.4. A tér
Tudjon tájékozódni térben.
Legyen képes távolságokat megbecsülni és megmérni.
Tudjon tájékozódni a lakóhelyén, az útvonalrajzokon, különböző méretarányú egyszerű térképvázlatokon és térképen. Ismerje a legfontosabb térképjeleket (vizek, domborzat, államhatár, települések).
Legyen képes irányokat megadni viszonyítással vagy égtájakkal. Tudjon iránytűvel égtájakat meghatározni és irányított megfigyeléseket végezni a lakóhely környékén.
Ismerje a lakóhelye földrajzi helyzetét Magyarországon.
Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét.
3.5. Idő és a mozgás
Tudjon tájékozódni a mindennapok időviszonyaiban. Szerezzen gyakorlatot az idő becslésében és mérésében.
Ismerje és használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket: perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Tudja használni az időmeghatározó kifejezéseket: amikor kicsi (óvodás stb.) voltam, amikor szüleim gyerekek (fiatalok stb.) voltak, amikor a nagyszüleim gyerekek stb. voltak, nagyon régen.
Tudjon az időben viszonyításokat végezni (pl. előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, nagyon régen) és eseményeket, jelenségeket, tárgyakat, személyeket időrendbe állítani.
Ismerje a napszakok, évszakok váltakozását.
Tudja, hogy az idő múlása hatással van az élőlényekre, azok is megváltoznak.
Ismerje fel a helyváltoztató mozgás és az eltelt idő közti összefüggéseket.
Legyen képes a tárgyak helyét és a mozgásokat is jellemezni.
3.6. Lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
Ismerje meg az iskolája, a lakóhelye múltját, hagyományait, szokásait és az iskolai élet legfontosabb szabályait. Ismerje a lakóhely és hazánk nagy tájainak természeti adottságait és az emberek életét e területeken, valamint a nemzeti ünnepeinkhez és jelképeinkhez kapcsolódó eseményeket. Alkalmazza a viselkedési és illemszabályokat. Ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait. Tudja, hogyan előzheti meg a baleseti helyzeteket.
Ismerje fel, hogy hazánkban élnek különböző kisebbségek és népcsoportok, ismerje meg hagyományaikat.
Tudjon elemi ismereteket gyűjteni az égitestekről és legyen képes egyszerű megfigyeléseket végezni a meglévő tudásának az ellenőrzésére.
Legyen elemi szintű ismerete a Föld alakjáról és a Naprendszer-beli égitestek viszonyáról, a napközpontú világképről.
3.7. Rendszer
Legyen képes környezetében megfigyelhető természetes és mesterséges rendszerek konkrét elemzésére, a változások elkülönítésére és leírására.
3.8. Az élet
Legyen elképzelése az élet értelmezésére, el tudja választani az élőt az élettelentől.
Tegyen szert elemi evolúciós szemléletre a születéssel, egyedfejlődéssel és az örökléssel kapcsolatban.
Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, elmondani, lerajzolni és néhány mondatban leírni.
Tudjon élőlényeket egyszerű csoportokba (pl. növény, állat, gomba, emlős, madár, fásszárú, lágyszárú) sorolni.
Ismerje testének felépítését, működését és az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszereket, az egészséges életmód feltételeit.
Figyelje saját testének működését és ismerje fel az egészségestől eltérő változásokat, a betegség tüneteit.
Rendelkezzen az egészsége megőrzéséhez szükséges higiénés szokásokkal, tudja mit kell tenni szervezete egészséges fejlődése érdekében.
Fogadja el a testi fogyatékkal élő embereket, alakuljon ki irántuk segítőkész magatartás.
Becsülje meg környezete értékeit. Ismerje a környezetét szennyező anyagokat. Lássa be, hogy a környezet állapota hatással van minden élőlény életére és az ember egészségére.
Gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld szeretetéhez vezet.
1-2. évfolyam
A tanterv kiemelt célja az élettelen és az élő természet alapismereteinek és az elemi természettudományos gondolkodás kialakításának megalapozása.
Feladat továbbá, hogy a tanulók legyenek képesek a közvetlen környezetében tanítói irányítással megfigyeléseket végezni, a tapasztalatokat tudják tanítói kérdések segítségével elmondani néhány mondatban és rögzíteni írásban, rajzban.
Tudjanak méréseket végezni, használják helyesen a megtanult mértékegységeket. Tudják a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testükhöz viszonyítani. Megadott szempontok alapján tudjanak csoportosításokat végezni. Legyen gyakorlatuk a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek elemi szintű összehasonlításában.
Tudják felsorolni helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. Ismerjék az évszakok időjárását, a természet évszakos változását.
Tudják a tárgy és az anyag fogalmát, ismerjék környezetük legfontosabb anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerjék az anyagok érzékelhető tulajdonságait. Értsék és használják a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, felette, alatta, közötte).
Tudjanak tájékozódni időben és térben, pl. a lakóhelyen és annak környékén.
Ismerjék meg az otthon és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat. Tudják a biztonságos közlekedés szabályait.
Ismerjék a lakóhelyük főbb jellegzetességeit, múltját és hagyományát.
Legyenek képesek az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni. Tudják az élőlény jellemző jegyeit felsorolni.
Ismerjék testük részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjanak tájékozódni a testükön.
Óvják, védjék a természet szépségeit.
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A tartalom kulcselemei


Tanulói tevékenységek


Kapcsolódások

Tudományos megismerés alapozása 
(folyama- 
tosan)


Megfigyelések, vizsgálódások, tapasztalatszerzés. 
A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzelések megfogalmazása beszélgetésekben. A vizsgált jelenségekkel kapcsolatos előzetes tudás számbavétele a megfigyelések, vizsgálódások végzése előtt. 
Változások felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel. A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok és saját elképzelések alapján. 
Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert területeken.
Tapasztalatszerzés tanulmányi séta során az osztályról, iskoláról és az iskola környékéről. 
A közvetlen környezet növényeinek, állatainak megfigyelése. 
A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása. A megismert tárgyakról, élőlényekről képek gyűjtése. 
A tanuló meglévő tapasztalatainak (élményeinek) és megfigyeléseinek kifejezése szóban. 
Az évszakok változásának megfigyelése. 
Anyagok, tárgyak, élőlények csoportosítása megadott szempontok alapján. 
A megfigyelt élőlények felismerése képek, szövegek, filmfelvételek, szókártyák alapján. 
Munkatankönyv (tankönyv) feladatainak megoldása rajzolással, színezéssel, összekötéssel.
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foglalkozások
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Régi és mai mesterségek, foglalkozások. 
A mindennapi életben használt, néhány technikai eszköz és azok működése. 
Nyersanyag és termék. 
Búza, liszt, kenyér
A lakóhely régi mesterségeinek megismerése. 
Régi használati tárgyakról gyűjtemény (képi, tárgyi) készítése. 
Háztartásban használt egyszerű technikai eszközök működésének megismerése. Pl. dió- és mákdaráló, reszelő, hámozó használata. 
Egyszerű ételeink és nyersanyagai, pl. hogyan lesz a búzából kenyér?
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1
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nikációs 
Problémamegoldó 
Együtt- 
működési 
Szabály- 
követő 
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Környezeti 
nevelés 
Tanulás 
Testi nevelés
2. Élettelen természet
6
4
A tárgy és az anyag megkülönböztetése a nyelvhasználatban. 
Használati tárgyak anyagai. 
A természetes és a mesterséges anyagok. Egyszerűbb anyagok technikai formálása, használati tárgyak készítése. 
A halmazállapotok bemutatása. 
Szilárd, folyékony, légnemű. 
Halmazállapot-változások felismerése. Jég, víz, gőz. Változások páros kölcsönhatásokban. Az anyaggal kapcsolatos gyermeki elképzelések feltárása egy adott vizsgálódás során. 
Egyszerű keverékek és oldatok készítés. Különféle anyagok felismerése, megkülönböztetése (üveg, fém, műanyag, fa, gumi, textil, papír). 
Az anyagok és belőlük készíthető tárgyak közti összefüggések felismerése. 
A tárgy (test) és az anyag közti különbség tudatosítása. 
A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és azok anyagainak felismerése, összehasonlítása. 
Játékok tervezése és készítése mesterséges és természetes (pl. növényi termések) anyagok felhasználásával. Az olló, ragasztó és egyéb eszközök rendeltetésszerű használata. 
A szilárd, a folyékony és a légnemű anyagok bemutatása elemi szinten. A halmazállapotok megfigyelése. 
A víz halmazállapotainak megfigyelése és megismerése. A megfigyelt változások elmondása. 
A búzaszem és a belőle készült liszt, korpa, búzadara megfigyelése szabad szemmel és nagyító alatt. A tapasztalatok megbeszélése. 
Élelmiszer-ipari nyersanyagokból egyszerű keverékek, és víz hozzáadásával oldatok készítése. Egyszerű megfigyelések és kísérletek végzése. 
A környezetünkben előforduló anyagok felismerése és csoportosítása anyagaik (fa, kő, papír stb.), tulajdonságaik (kemény, puha, érdes stb.) alapján.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

3.1, 3.2
Döntési 
képesség 
Kommuni- 
kációs 
Információs 
kultúra
3. Információ
2
1
Információszerzés érzékeléssel. 
Tapintás, ízlelés, látás, hallás. 
Egyszerű játékok a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban.
Az anyagok (élelmiszerek) érzékelhető tulajdonságainak vizsgálata tapasztalással. 
Játékos érzékelési (hanggal, hővel, fénnyel) gyakorlatok.
Életvitel és gyakorlati ismeretek, 
Informatika 

3.3, 3.2
Együtt- 
működési 
Szabály- 
követő 
Tanulás
4. Tájé- 
kozódás
2
1
Térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek meghatározása. Becslés, mérés.
A saját testhez viszonyított irányok. 
Játékos feladatokkal az irányok helyes használata. Távolságok meghatározása becsléssel. A becsült értékek ellenőrzése méréssel. A két érték egybevetése.
Matematika 
Mértékegységek 

2, 3.4
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Szabály- 
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5. Évszakok
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Ismerkedés a természet ciklusaival. 
A napszakok váltakozása, jellemzői. 
Az időjárás változása. 
Az időjárás elemei. Napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék. 
A változás okainak felismerése tanítói segítséggel. 
A hét napjainak elnevezése, sorrendje. 
A hónapok nevei és sorrendje. 
Évszakok, ősz, tél, tavasz, nyár. Az évszakok jellemzői. 
Az élővilág évszakos változása. 
Ünnepek, szokások.
A megfigyelések, az eredmények rajzos rögzítése. A nap időtartamának, a napszakok váltakozásának megfigyelése. 
Időjárás megfigyelése és lejegyzése rajzos formában. A napi időjárás elmondása szóban. 
A víz eltérő halmazállapotainak felismerése. 
A napok, a hónapok, az évszakok rendezése, csoportosítása. 
Az évszakok jellemzőinek megfigyelése. 
Az élővilág évszakos változásának megfigyelése. 
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások megismerése, ezeken való részvétel. Dramatikus játékok.
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

3.5, 3.1, 3.7, 3.8
Tanulás 
Együttműködési 
Narratív 
Problémamegoldó 
Kommunikációs 
Honismeret 
Környezeti nevelés
6. Az otthon, az iskola és a lakóhely
5
4
Az otthon, élet a családban. 
Rokonok, szomszédok, barátok. 
A család: család tagjai, tulajdonságok, foglalkozások, családi ünnepek. Gondoskodás a családban. 
Óvoda és iskola közötti különbségek. 
Napirend, időbeosztás 
Az iskola dolgozói és munkájuk. 
Az iskolai élet legfontosabb szabályainak megismerése. Köszönés, kérés, megköszönés. 
A lakóhely nevezetességei, jellegzetességei és a gyalogos közlekedés szabályai. 
Zebra, közlekedési lámpa, jelzőtáblák. A közlekedés veszélyhelyzetei. 
Közlekedési járművek.
Családi fényképek, családrajzok. A családi munkamegosztás. 
Az iskola épületének, környékének bejárása. Tájékozódás az iskolában. 
Az iskolai szokások megismerése, gyakorlása. 
Illemszabályok gyakorlása dramatikus játékokkal - beilleszkedési, alkalmazkodási problémák, másság felismertetése - normasértő magatartás bemutatása. 
Ismerkedés lakóhely nevezetességeivel, jellegzetességeivel. Séta az iskola környékén. 
A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása. Az utazással kapcsolatos illemszabályok használata gyakorlatban. 
Járművek csoportosítása.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
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7. Az élet 
7.1. Az élő természet
14 
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Az élő és élettelen jellemzői. Élőlény, ember, állat, növény. 
Az élővilág szerveződési szintjei (növényi és állati szervek, szervrendszerek). 
A virágos növény, a fa és a cserje. Fásszár, lombkorona. 
Az állat- és a növényfogalom gazdagítása. Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása. 
Életjelenségek (mozgás, táplálkozás, növekedés) megismerése. 
A növények anyagcseréjével kapcsolatos gyermeki elképzelések feldolgozása. 
A környezetünk állatainak - hobbiállatok - élete. 
Téli madárvédelem. 
Az élőlények csoportosítása. 
A természeti környezetben tanúsított helyes magatartás kialakítása.
Az élőlények és az élettelen dolgok megkülönböztető jegyeinek felismerése, összehasonlításuk. 
A virágos növény, a fa és a cserje részeinek megfigyelése, megismerése. A környezetben előforduló növények részeinek gyűjtése, rajzolása, csoportosítása. 
Főbb élőlénycsoportok, a növények és az állatok felismerése. 
Életjelenségek megfigyelése. 
A környezetben leggyakoribb növények (szobanövények vagy kerti virágok) gondozása. 
Otthon tartott kisállatok megfigyelése (mérete, alakja, színe, mozgása, életmódja, szaporodása), megismerése, gondozásuk elemi ismerete. Kérdésre az állat jellegzetességeinek felsorolása. 
Madáreleség készítése magokból. 
Élőlények csoportosítása megadott szempontok alapján.
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Informatika 
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7.2. Az ember
4
3
A születéssel, az egyedfejlődéssel és az öröklődéssel kapcsolatos gyermeki elképzelések felszínre hozása. Kistestvérem született. 
Test fő részei, testrészek, érzékszervek. 
A szervezet számára szükséges táplálékok ismerete, a megfelelő táplálkozási és étkezési szokások kialakítása. 
Az egészséges életmód: tisztálkodás, fogápolás, helyes öltözködés, testedzés.
A születéssel, a csecsemő fejlődésével és az öröklődéssel kapcsolatos (kihez hasonlít a baba?) tapasztalatok megbeszélése. 
A emberi test részeinek felismerése. Tájékozódás a saját testen. 
A helyes napirend, étrend összeállítása. Az évszakoknak megfelelő öltözködés. 
A helyes tisztálkodási szokások kialakítása. A helyes fogápolás gyakorlása. Helytelen szokások megbeszélése.
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Matematika 

3.8.
Környezeti 
nevelés 
Kommuni- 
káció
7.3. Kör- 
nyezetünk védelme
2
1
Lakóhelyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. Az osztály, az iskola, és az iskola környéke tisztaságának óvása. 
Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formák kialakítása. 
Annak felismerése, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van
Hulladékgyűjtés, rend és tisztaság igénylése. 
Az osztály és az iskola növényeinek ápolása. 
Az egészséges életkörülmények igénylése.
3.8.
2. évfolyam
Kulcs- 
kompetenciák, 
kiemelt 
fejlesztési 
feladatok

Témakörök 
és altémák

Óra- 
szám


A tartalom kulcselemei


Tanulói tevékenységek


Kapcsolódások

Tudományos 
megismerés 
alapozása 
(folyama- 
tosan)


A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzelések megfogalmazása beszélgetésekben. 
A mindennapi életben fontos szerepet játszó mennyiségek és azok mérésének fokozatos megismerése, gyakorlása. A tanulók meglevő tudásnak számbavétele a megfigyelések, kísérletek végzése előtt. 
Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb forrásanyagokban. 
Változások felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel. A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok és saját elképzelések alapján. Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert területeken.
Beszélgetések a tanulók tapasztalatairól és megfigyeléseiről. Az adott tárgyról, jelenségről véleményalkotás. 
Egyszerű mérések végzése, mértékegységek használata. A hosszúságmérés, térfogatmérés, tömegmérés, hőmérsékletmérés gyakorlása. 
A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása. Tapasztalatszerzés tanulmányi séta, kirándulás során, a lakóhelyen. 
Újságokból, könyvekből képek, cikkek gyűjtése a lakóhelyről, a haszonállatokról és a tápláléknövényekről. 
Érzékelések alapján összehasonlítások végzése, pl. melegebb, hidegebb, simább. 
Gyűjtemények készítése a természetben, háztartásban található tárgyakból. 
Használati tárgyak csoportosítása az anyaguk alapján. 
Kérdések feltevése az adott összefüggéssel kapcsolatban. 
A munkatankönyv, feladatlap kérdéseire vagy szóbeli kérdésekre önálló írásbeli válaszadás.
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Kommuni- 
kációs 
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megoldó 
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felnőtt lét 
szerepeire
1. Mester- 
ségek, foglalkozások
3
2
Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetére. A hagyományos és modern fakitermelés folyamata. 
A favágás hagyományos eszközeinek és modern gépeinek megismerése. 
Fejsze, fűrész, láncfűrész. 
Az anyag nyersanyagból termékké alakulása. 
Fűrésztelep, deszka, asztalos.
A hagyományos favágás és a gépesített fakitermelés összehasonlítása. 
A favágás hagyományos eszközeinek és modern gépeinek működése. 
A fa feldolgozási folyamatának nyomon követése. Fából készült tárgyaink.
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
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2. Élettelen 
természet 
2.1.Az anyag 
8
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Anyagfajták különbözőségének felismerése, anyagnevek anyagfajtákhoz rendelése. A tárgyak anyagai. 
Környezetünk anyagainak halmazállapota. 
A víz tulajdonságai, halmazállapotai. 
A levegő tulajdonságai, mozgása. 
Az anyagok tulajdonságai. Alaktartás, átlátszóság, összenyomhatóság. 
Az anyagfajta és a használata közti összefüggés felismerése. 
Egyszerűbb anyagok technikai formálása, használati tárgyak készítése. 
Az anyag szerkezetével kapcsolatos gyermeki elképzelések feltárása. 
A természetes és mesterséges anyagok szerkezetének megismerése 
Az anyagok mérhető és nem mérhető tulajdonságai. Becslések, egyszerű mérések végzése. Térfogat-, tömeg-, hőmérsékletmérés.
A mesterséges környezetünkben gyakori anyagfélék megfigyelése. A megnevezések gyakorlása. 
Az anyagok csoportosítása halmazállapotuk alapján. 
A víz halmazállapot-változásainak ismételt bemutatása. 
Egyszerű használati tárgyak készítése fából, papírból, textilből, bőrből stb. 
A természetes és mesterséges anyagok szerkezetének megfigyelése szabad szemmel és nagyító alatt. A tapasztalatok megbeszélése és rögzítése 
Becslések, egyszerű mérések végzése tanítói segítséggel. Mérőeszközök és a mértékegységek használata.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Művészetek 
Matematika 
Mértékegységek: (kg, dkg, l, dl, °C), 
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3. Információ
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Információszerzés érzékeléssel. 
A közvetlen környezetben levő dolgok (tárgyak, élelmiszerek) érzékelhető tulajdonságainak megismerése.
A közvetlen környezetben levő dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása. 
Összehasonlítások az érzékletek alapján, a megfigyelések és a tapasztalatok kifejezése szóban.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

2, 3.3, 3.1
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kációs 
Probléma- 
megoldó 
Szabálykövető 
Környezeti nevelés 
Honismereti nevelés 
Tanulás
4. Tájé- 
kozódás
4
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Térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, irányok. távolságok, hosszak, nagyságrendek meghatározása. 
Az otthonuk környezete. 
Út az iskolába. 
Az iskola környéke. 
A lakóhely közlekedése. 
A közlekedés szabályai.
Tájékozódás az osztályban és az iskola épületében. Távolságok meghatározása becsléssel és méréssel. A hosszúság mértékegységeinek használata. 
Az otthonuk környékének megfigyelése. Nevezetes épületek sorba rendezése. 
Egyszerű útvonalrajzok készítése. 
Az iskola környékének megfigyelése. Makett készítése az iskola környékéről. 
A lakóhely tömegközlekedésének megfigyelése. 
A helyes közlekedés gyakorlása.
Informatika, 
Matematika 
Mértékegységek: (m, dm, cm) 

1, 2, 3.4
Probléma- 
megoldó 
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5. Az idő
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Tájékozódás az időben. 
Ma, tegnap, holnap. 
Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata, az idő becslése és mérése. 
Perc, óra, nap, hét, hónap, év. 
A naptár. Időmérő szerkezetek. 
Az élővilág néhány éves ciklusa. 
Az év jeles napjai. Karácsony, farsang, húsvét, Szent Iván és Péter-Pál napja.
Az időhatározó kifejezések használatának gyakorlása. 
Az idő múlásának mérése, a mértékegységek, használata. 
A naptár használata. 
A természet változásához fűződő jeles napok hagyományai.
Magyar nyelv és irodalom 
Matematika 
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6. Lakóhely- 
ismeret
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A lakóhely és környékének felszínformái, vizei. Síkság, dombok, hegyek, völgy, patak, folyó, tó. 
A lakóhely múltjának megismerése, a lakóinak élete régen és most. 
Családi és nemzeti ünnepek.
A lakóhely felszínének és vizeinek megfigyelése tanulmányi séta során. A felszín kialakítása terepasztalon. Felszínformák elnevezéseinek gyakorlása. 
Helytörténeti múzeum megtekintése. 
A lakóhely népszokásainak megismerése, ápolása.
Magyar nyelv és irodalom 
Helytörténeti múzeum 
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7. Az élet 
7.1. Az élő természet
13 
8
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Az állat- és a növényfogalom gazdagítása. 
A növény szerveinek megismerése a táplálék növényeinken. A zöldségek és a gyümölcsök szerepe a táplálkozásunkban. 
Néhány haszonállat és vadon élő állat főbb jellemzőinak megismerése. 
Kapcsolatuk a környezetükkel. 
Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása. 
A környezet élőlényeinek megbecsülése, védelme. 
Téli madárvédelem.
Séta a piacon vagy látogatás a zöldségboltban. 
Zöldségfélék, gyümölcsök megfigyelése. A tapasztalatok rögzítése rajzban, írásban. 
Az állat főbb jellemzőinek elmondása szóban. Az állatok felismerése szöveg, kép alapján. Az élőlények és környezetük közötti kapcsolat megértése. 
Haszon- és a vadon élő állatok képeinek csoportosítása. Élőlények csoportosítása adott szempontok alapján (állatok, növények, fásszárú, lágyszárú, madár, emlős). 
Madáretető készítése.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Művészetek 
Magyar nyelv és irodalom 
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7.2. Az ember
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Az egyedfejlődéssel és az öröklődéssel kapcsolatos gyermeki elképzelések megbeszélése. 
Csecsemő, gyermek, serdülő, felnőtt, idős. 
Testünk belső szervei és azok szerepe. 
Helyes test és fogápolás. 
A szervezet számára szükséges táplálékok ismerete, a megfelelő táplálkozási szokások kialakítása. 
Gyermekbetegségek, és ezeket gyógyító orvosok munkájának megismerése. 
Eltérő fejlődésű embertársaink
Én is változtam, a család tagjainak külső, belső tulajdonságainak megfigyelése, mérések végzése a testen. A családfa. 
A belső szervek megnevezése. 
A fog- és testápolási módok megismerése és gyakorlása. 
A táplálékok egyszerű csoportosítása. 
Az étkezés illemszabályainak gyakorlása. 
Beszélgetések a gyerekbetegségekről, a gyógyításról és a környezetünkben élő fogyatékos, sérült emberekről.
Művészetek 
Magyar nyelv és irodalom 
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7.3.Környezetünk védelme
2
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Ártalmas anyagok az otthonunkban és a környezetünkben. 
Levegő-, víz-, talajszennyező anyagok. 
A környezet állapotának hatása az ember egészségére.
Az otthonunkban található és használt ártalmas anyagok (mosószerek, vegyszerek) megismerése. 
Beszélgetés a környezetünk szennyező-forrásairól és a környezetünk védelméről.
3.1, 3.6, 3.8
A továbbhaladás feltételei
- A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban, és rögzíteni írásban, rajzban.
- A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg.
- Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
- Tudjon méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
- Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a természet évszakos változását.
- Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait.
- Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, felette, alatta, közötte).
- Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni. Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni.
- Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a testén.
- Ismerje lakóhelyének főbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát.
- Nevezze meg az otthona és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat. Ismerje a biztonságos közlekedés szabályait.
- Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén útbaigazítani.
3-4. évfolyam
A tantárgy célja, hogy a tanulókban felkeltse az érdeklődést környezetük megismerése iránt. A tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket fejleszt, amelyek segítik a megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló ismeretszerzést, továbbá biztosítja, hogy a tanulók megismerjék a különböző információhordozókat, és tudjanak azokból tanítói segítséggel új ismeretekhez jutni.
Feladatuk továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő élő és az élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros kapcsolatokat. Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására.
A mindennapok tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és működését, az anyag mennyiségi és minőségi változását.
A környezetünk élőlényeknek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az ember felelősségét a környezetéért.
A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a haza iránti szeretet, kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény. Igazodjanak el lakóhelyükön és a környező világ jellegzetességeiben. A lakóhely megismerése során tanuljanak meg önállóan, szabályosan, balesetmentesen közlekedni.
Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért.
Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben.
Életkori sajátságaiknak megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével és tegyenek meg minden tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a testüket, egészségüket károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre.
Tudjanak tanítói irányítással megfigyeléseket, egyszerű vizsgálódásokat végezni és fokozatosan alakuljon ki bennük a tudományos vizsgálódás iránti igény. Készítse fel a tanulókat arra, hogy tapasztalataikat szóban, írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazzák, és rajzos formában kifejezzék. Biztosítsa a tanulóknak az önkifejezési képességek kibontakozását a gyűjtőszenvedély, rajz, dal, versmondás, dramatizálás, a kézügyesség fejlesztésében
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A tanulók előzetes tudásának számbavétele a megfigyelések, vizsgálódások elvégzése előtt. 
Megfigyelés, vizsgálódás, tapasztalatszerzés. 
Beszélgetés a természeti és technikai tárgyakról, jelenségekről. 
A mindennapi életben fontos szerepet játszó mennyiségek és azok mérésének fokozatos megismerése, gyakorlása. 
Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb forrásanyagokban. 
Változások fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel. 
A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok és saját elképzelések alapján. 
Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert területeken.
A tanulók meglévő tapasztalatainak meghallgatása az adott tárgyról és jelenségről. Véleményalkotás szóban. 
Tapasztalatszerzés tanulmányi séta, kirándulás során. A lakóhely környékének, az ország egyes tájainak, nevezetességeinek megismerése. 
Mérések, mértékegységek használata. 
Egyszerű kísérletek és megfigyelések végzése. 
A hírközlés eszközeinek megismertetése. 
Könyvtárlátogatás. Alapvető könyvtári ismeretek. Ismerkedés gyermekenciklopédiákkal, térképekkel, térképvázlatokkal. 
Összefüggések keresése a vizsgálódások során, a változások nyomon követése. 
Összehasonlítások, csoportosítások, rendezések végzése az adott téma ismereteiben. 
Értő szövegolvasás. A tankönyv ábráinak, képeinek elemzése tanítói segítséggel. A tapasztalatok kifejezése szóban és rögzítése önállóan írásban, rajzban

Kommuni- 
kációs 
Probléma- 
megoldó 
Honismeret 
Népismeret 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
1. A gazdál- 
kodás és a termelés
4
3
Az ember gazdálkodása régen és napjainkban. 
A növénytermesztés és a földművelés. 
A háziasítás és az állattenyésztés. 
A termelés. A nyersanyag termékké alakulása. 
Az ember termelőtevékenységének hatása a természeti környezetére. 
Néhány egyszerű technikai eszköz működésének magyarázata. (Különféle játék autók, a roller, kerékpár működése.)
Beszélgetés a gazdálkodási formákról, a tanulók meglevő ismereteinek felelevenítése. 
A környezetünkben levő néhány termék előállításának megismerése. 
A lendkerekes, az elemmel működő kisautók mozgásának megfigyelése.
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
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2. Élettelen természet 
2.1. Az anyag
12
9
A halmazállapotokról szerzett ismeretek bővítése nem kemény szilárd anyagokkal és a nagyobb viszkozitású folyadékokkal. A nagyobb viszkozitású folyadékok és a víz tulajdonságainak összehasonlítása. 
Kölcsönhatások bemutatása, egyszerű kísérletekkel változások előidézése, pl. melegítéssel. A szilárd tárgyak egymásra hatása, pl. papír és kréta egymásra hatása. 
A víz halmazállapotai, a halmazállapot-változásai. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás. 
A víz körforgása, a víz útja a természetben. 
A vizek haszna és veszélyei. 
Az anyagok és a víz egymásra hatása. 
Játékos ismerkedés egyszerű keverékekkel, oldatkészítéssel. 
Oldószer, oldott anyag, oldat, szén-dioxid.
Különféle halmazállapotú anyagok megfigyelése. Az anyagok csoportosítása, összehasonlítások végzése. 
A tapasztalatok általánosítása. A megfigyelések rögzítése. 
Kölcsönhatások megfigyelése, változások előidézése. Eltérő keménységű ceruzák nyomának összehasonlítása. Összefüggés keresése a rajzolat minősége és a ceruza keménysége között. 
Vizsgálódások a vízzel. A tapasztalatok rögzítése. 
Összefüggések keresése a változások során. 
Szólások, közmondások, műalkotások gyűjtése a vízről. Következtetések időjárás-jelentésekből. 
A szilárd, a folyékony, a légnemű anyagok és a víz egymásra hatásának megfigyelésére. 
Egyszerű keverékek, oldatok készítése.
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Az anyagok 

Művészetek 
A vizet ábrázoló alkotások, versek, festmények, fotók. 

2, 3.1

2.2. Az energia


Az energia. Az energiaforrások. Az energia felhasználása, a készletek végességének problémája. 
A mágnes tulajdonságai, vizsgálódás a mágnessel. Vonzás és taszítás. 
Az iránytű. 
A fény. A természetes és mesterséges fényforrásaink megismerése. Átlátszó, áttetsző. 
Az égés. Az égés feltételei. Az éghető, éghetetlen anyagok. Tűzoltás, a tüzelőanyagok megismerése. Tűzoltó készülék. A tűzoltók munkája. 
Az időjárás elemei. Napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék. 
Az időjárás elemeinek változása évszakonként
Takarékos szemlélet, magatartás kialakítása, gyakorlása. 
Kísérletek a mágnessel. Az anyagok csoportosítása mágnesesség alapján. 
Árnyjátékok. 
Az anyagok csoportosítása éghetőség alapján. 
Védekezés tűzesetek ellen. 
Teendők tűz esetén, a tűzoltók értesítése. 
Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék) és változásaiknak megfigyelése. A víz halmazállapotainak felismerése, a csapadékfélékben.
2, 3.2
Információs és kommuni- 
kációs kultúra
3. Információ
2
2
Könyvtárlátogatás. 
Szabadidő, szórakozás
Ismerkedés a könyvtár használatával. 
A szabadidő hasznos eltöltése.
Magyar nyelv és irodalom, 
Informatika 

2, 3.3, 3.6
Kommuni- 
kációs 
Probléma- 
megoldó 
Együtt- 
működési 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Környezeti nevelés 
Honismeret 
Tanulás
4. Tájé- 
kozódás, térképismeret
6
4
Alaprajz készítése körülrajzolással. Kicsinyítés. 
Az osztály, az iskola környékének alaprajza. 
A valóság térképi ábrázolásának megismerése. Térképvázlat, térkép. 
A térképjelek megismerése: a felszín és a vizek ábrázolása, országhatár, megyehatár jelölése. 
Tájékozódás a világtájak és az iránytű segítségével. Fővilágtájak, mellékvilágtájak. 
Tájékozódás a szabadban. 
Ismerkedés Magyarország domborzati és közigazgatási a térképével. 
Egyszerű alaprajzok rajzolása kicsinyítéssel. 
Útvonalrajzok készítése. 
Térképvázlat és a térkép összehasonlítása. 
A térképjelek felismerésének, alkalmazásának gyakorlása. 
A világtájak nevének, jelölésének gyakorlása. Az iránytű használatának megismerése. 
Térképhasználat gyakorlása.
Matematika 
Művészet 
(Rajz) 

2, 3.4
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5. Az idő és a mozgás
2
2
A mozgásban megnyilvánuló állandóság és a változás tanulmányozása egyszerű példák segítségével. Pl. mozgó vonat. 
A helyváltoztató mozgás. A helyváltoztatás és az eltelt idő összefüggésével való ismerkedés. 
A forgás és a keringés.
A környezet és a mozgás viszonylagosságának felismerése. 
Helyváltoztató mozgások megfigyelése. 
A forgás és a keringés bemutatása gyerekkel. Szerepjáték.
Magyar nyelv és irodalom 

3.5
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6. Ország- 
ismeret, a lakóhely
16
11
Lakóhelyem felszíne és vizei. 
Medence, alföld, középhegységek, magashegységek, forrás, meder, torkolat. 
A felszín változása és kialakulása. 
Magyarország fekvése, haza, nemzet és ország fogalma. 
Településtípusok. Tanya, falu, város. 
Hazánk fővárosa, Budapest. 
A főváros nevezetességei. 
Megyék, megyeszékhelyek. 
Hazánk legnagyobb városai. 
Kulturális értékei, műemlékek, emlékhelyek az országban. 
Magyar, nemzetiségi és roma népszokások. 
Világhírű magyarok. 
Közlekedés, szállítás, kereskedelem. 
A lakóhely közlekedése, a kerékpáros közlekedés szabályai és veszélyei.
Képek gyűjtése a felszínformákról. 
Felszínformák kialakítása terepasztalon. 
Az ország, a főváros nevezetességeinek megismerése kiránduláson, sétán vagy film, videó, képek stb. segítségével. 

Megyék, megyeszékhelyek, városok azonosítása Magyarország közigazgatási térképén. Tájékozódás a térképen. 
A lakóhely híres emberei. Riportkészítés. 
Helyes közlekedési magatartási formák bemutatása, gyakorlása.
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Művészetek 

1, 2, 3.6
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7. Az élet 
7.1. Az élő természet
18 
9
13 
7
Kapcsolatok az élőlények között. 
Növény - növény, állat - állat, növény - állat kapcsolata. 
Kapcsolatok az élőlények és az élettelen környezetük között. 
A növények életfeltételeinek (termőtalaj,víz, fény, levegő, hőmérséklet) és a fejlődésének vizsgálata. Pl. a bab csírázása. 
A növény szaporító szerve. A virág részeinek megismerése. 
A házi méh testrészeinek felismerése, megnevezése és jelentősége a növények életében. 
A megporzás. 
Az állatok életfeltételei. 
Vízben és szárazföldön élő állatok életfeltételeinek vizsgálata. A környezet változásainak hatása az állatok életére. Az állatok eltérő viselkedése évszakonként. 
Ponty, éti csiga, macska, füsti fecske testfelépítése, mozgása, érzékszevei, szaporodása, tápláléka. 
Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása.
Kapcsolatok keresése az élőlények között 
A növények fejlődésének megfigyelése az életfeltételeik megváltoztatása után. 
Szemléltető anyagon, modellen a virág részeinek megfigyelése. 
Ismerkedés a rovar testrészeivel. 
A mézfogyasztás jelentősége a táplálkozásunkban. 
Akváriumi halak életfeltételeinek megfigyelése. 
Néhány állat fejlődésének, viselkedésének megfigyelése. 
Ponty, éti csiga, macska, füsti fecske testfelépítésének megfigyelése. 
Élőlények csoportosítása adott szempontok alapján (emlős, madár, gerinctelen állatok).
Magyar nyelv és irodalom 

2, 3.8.
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7.2.Az ember - a testünk működése
7
5
A testünk főbb részei és működése. 
A test szilárd váza, a mozgás. 
A táplálkozás. A szervezet számára szükséges táplálékok ismerete, a megfelelő táplálkozási szokások kialakítása. 
A légzés. 
Gyakori betegségek felismerése, ellátásának elemi ismeretei. Betegségek megelőzése. 
A környezet állapotának hatása az ember egészségére 
Eltérő fejlődésű embertársaink.
A testünk életjelenségeinek és azok változásainak megfigyelése, mérése. Légzésszám, pulzusszám, testhőmérséklet mérése. 
Tapasztalatok megbeszélése, az értékek összehasonlítása. 
Oksági összefüggések keresése a betegségek és kialakulásuk feltételei között. A betegségek megelőzési lehetőségei. A betegápolás, beteglátogatás szabályainak megismerése, gyakorlása. 
Az egészséges életkörülmények igénylése. 
Eltérő fejlődésű embertársaink (sajátos nevelési igényű gyermekek) elfogadása.
3.8
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7.3.Környe- 
zetünk védelme
2
1
Helyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. 
Otthonunk és a lakóhelyi környezetünk rendje, tisztasága és a környezetszennyezés forrásai.
Lakóhelyi közismert környezetvédelmi probléma megbeszélése. 
Környezetvédő viselkedés, magatartás kialakítása. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 
A lakóhelyet szennyező források megfigyelése.
3,6
A továbbhaladás feltételei
- A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
- Tapasztalatai alapján legyen képes dönteni egy rövid szöveg igazságtartalmáról.
- Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, tudja azokat csoportosan használni.
- Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
- Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
- Az iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat.
- Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
- Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
- Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit. Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.
- Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. Az egészséges és a beteg állapotot tudja egymástól megkülönböztetni.
- Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait.
4. évfolyam
Kulcs- 
kompetenciák, 
kiemelt 
fejlesztési 
feladatok

Témakörök 
és altémák

Óra- 
szám


A tartalom kulcselemei


Tanulói tevékenységek


Kapcsolódások

Tudományos megismerés alapozása 
(folyama- 
tosan)


Tapasztalatszerzés. 
Beszélgetés a természeti és technikai tárgyakról, jelenségekről. 
A tanuló előzetes tudásának számbavétele a megfigyelések, vizsgálódások elvégzése előtt. 
Megfigyelések, kísérletek végzése önállóan. 
A mérésének gyakorlása. 
Változások felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel. 
A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok és saját elképzelések alapján. 
Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb forrásanyagokban. 
Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert területeken.
Tapasztalatszerzés tanulmányi séta, kirándulás során. A tapasztalatok kifejezése szóban (tanulói kiselőadás) és rögzítése önállóan írásban, rajzban. 
Az adott tárgyról, jelenségről véleményalkotás. Kérdés felvetése az adott összefüggésről, problémáról. 
Egyszerű megfigyelések és kísérletek elvégzése önállóan, pl. a környezetszennyezéssel, halmazállapot-változásokkal, égéssel kapcsolatosan. 
Mérések végzése. a mérőeszközök, a mértékegységek használata. 
Összefüggések keresése a vizsgálódások során, a változások nyomon követése. 
Csoportosítás, rendezés megadott szempontok alapján. 
Gyermekenciklopédiák használata adott témában, ismeretgyűjtés, pl. égitestekről. Önálló beszámoló a forrásanyag ismereteiből.
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1. Élettelen természet
3
3
A természet anyagainak felismerése. Különféleanyagok megkülönböztetése. Ásványok és kőzetek. 
Energiahordozók és nyersanyagok. 
Ismerkedés egyes technikai eszközök működését lehetővé tevő anyagokkal és jelenségekkel.
A természetben előforduló kövek (kőzetek) felszínének megfigyelése szabad szemmel és nagyítóval. 
A közlekedési eszközeink működését biztosító energiát adó anyagok megismerése. 
Beszélgetés az egyes energiát adó anyagok készleteinek végességéről
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Az anyagok 
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2. Információ
2
2
Önálló ismeretszerzés megalapozása. 
A hírek világa. (Rádió, televízió, internet, újságok.) 
Múzeumi séta. 
Az ismeretszerzés egyéb forrásainak megismerése. Lényegkiemelés a híranyagokból, információhalmazokból. Célzott ismeretszerzés. 
Múzeumlátogatás.
Magyar nyelv és irodalom, 
Informatika 
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3. Tájé- 
kozódás
3
3
A térkép. Tájékozódás a térképen. 
A földgömb. 
Tájékozódás a földgömbön. 
Egyenlítő, Északi-sark, Déli-sark.
A térképjelek felismerése. Tájékozódás Magyarország domborzati és közigazgatási térképén, a lakóhely térképén. 
Tájékozódás a földgömbön.
Matematika 
Művészetek 
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4. A Naprendszer
5
4
A világmindenségről alkotott elképzelések és a Nap-központú világkép felépítésnek megbeszélése. 
A Naprendszer tagjai az égitestek csoportosítása. 
A Föld alakjáról alkotott nézetek változásának bemutatása. 
A Föld mozgásai, a forgás és a keringés következményeinek megismerése elemi szinten. 
A napszakok és az évszakok váltakozása. A mozgások és következményeik közötti összefüggések 
A Hold jellemzői.
A Világmindenségről alkotott elképzelések megbeszélése. 
Elemi ismeretek gyűjtése az égitestekről. 
Egyszerű megfigyelések végzése a meglévő tudás ellenőrzése érdekében. 
A Föld mozgásainak modellezése. 
A napszakok és az évszakok váltakozásának bemutatása. 
A Hold felszínének és fényváltozásainak megfigyelése szabad szemmel, távcsővel. 
A fényváltozások lerajzolása.
Magyar nyelv és irodalom, 
Művészet 

2, 3.6, 3.4
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5. Országis- 
meret
17
10
Az ország és a természeti értékeinek, nevezetességeinek és gazdasági életének elemi szintű megismerése. 
Magyarország tájainak természeti adottsága, élet a tájakon. 
Az Alföld, a Kiskunság, a Nagykunság, a Kisalföld, az Alpokalja, a Dunántúli-dombság, a Dunántúli-középhegység, az Északi-középhegység. 
Legnagyobb tavunk, a Balaton. 
A hazai táj szépségeinek, értékeinek megismerése.
Magyarország tájainak felismerése képek és leírások alapján. 
Magyarország természeti tájait, városait, nevezetességeit bemutató képek, képeslapok gyűjtése, rendszerezése tájak szerint.
Magyar nyelv és irodalom, 
Művészet 

3.6
Kommuni- 
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Probléma- 
megoldó 
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7. Az élet 
7.1. Az élő természet
30 
18
22 
15
A gyümölcsfélék. A szilvafa és a rokonai (a csonthéjas termésű gyümölcsfélék), az almafa, a szőlő testfelépítése, élete, környezeti igénye és termesztése. 
A zöldségfélék. A paprika, a paradicsom, a fejes káposzta, a sárgarépa, petrezselyem, a vöröshagyma testfelépítése, élete, környezeti igénye és termesztése. 
A szántóföld növényei. A búza, a kukorica, a burgonya, a cukorrépa. 
Néhány rovar- és gombakártevő megismerése. 
A haszonnövények táplálkozásban betöltött szerepe. 
A háziállatok. A sertés, a szarvasmarha, a házi tyúk, a házi kacsa testfelépítése, élete és tenyésztése. 
Néhány ház körül élő állat élete és tenyésztése. 
A legfontosabb állatvédelmi szabályok. 
Az élőlények csoportokba sorolása.
A leggyakoribb gyümölcsfélék, zöldségfélék, szántóföldi növények megfigyelése és megkülönböztetése. Hasonlóságok és különbségek keresése. 
Szemléltető anyagok vizsgálata. 
Megfigyelt tulajdonságok alapján a növények jellemzése szóban vagy írásban. 
A növények anyagainak vizsgálata. 
A termesztett növények kártevőinek felismerése és kártételük megnevezése. 
Az állatok testfelépítésének megfigyelése képeken, modelleken, tablókon. Megfigyelt tulajdonságok alapján az állatok jellemzése szóban vagy írásban. 
Az állatvédelmi szabályok fontossága, tudatosítása. 
Élőlények csoportosítása jellemző jellegek alapján (pl. fás szárú, lágyszárú, évelő, egynyári, kétnyári, madár, emlős, háziállat, vadonélő állatok, gyümölcsök, zöldségfélék, szántóföldi növények).
Magyar nyelv és irodalom, 
Művészet, 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
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7.2. Az ember
6
5
A testünk védelmi vonala. A bőrünk felépítése és egészségének védelme. 
Helyes szokásaink. 
Az egészséget károsító szokások. A dohányzás, szeszesital-fogyasztás, kábítószerezés. 
Az ember, társas lény. A barátság.
A bőrünk gondozása, ápolása. 
A helyes és helytelen öltözködés jellemzőinek csoportosítása. 
A fejlődő szervezet számára helyes életmód megismerése. 
A szervezetet károsító szokásoktól való tartózkodás, mint magatartási forma kialakítása. 
Dramatikus játékok. 
Beszélgetés az emberek kapcsolatairól.
Magyar nyelv és irodalom 
Művészet 
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7.3. Környezetünk védelme
4
3
Helyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. 
A talaj, a vizek és a levegő leggyakoribb szennyező anyagainak megismerése. A talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzése. 
A szennyezés egészségkárosító hatása.
A környezetszennyezéssel kapcsolatos vizsgálódások, megfigyelések végzése. 
A környezetünkből (patak, folyóvíz) vett vízminta egyszerű vizsgálata. 
A levegő portartalmának vizsgálata. 
Jelenlegi tevékenységünk és a jövőbeli környezeti hatások közti összefüggések felismerése.
Magyar nyelv és irodalom, 
Művészet 

3.6, 3.1
A továbbhaladás feltételei
- A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
- Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új ismeretekhez jutni.
- Tudjon önállóan méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
- Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
- Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni.
- Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, elemi szinten térképet használni.
- Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
- Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
- Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket.
- Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit.
- Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi növényeinket.
- Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni.
- Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait.
MŰVÉSZETEK
Célok és feladatok
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez.
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a művészettel való élés képességeit.
A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek - mai művészetfelfogásunk szerint - önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek.
A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.
Több műveltségi részterületnek is célja - a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett - a kultúra köznapi jelenségeinek kritikai feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz egyaránt.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat.
A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban.
Közös fejlesztési feladatok
A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) mindegyike hagyományosan tevékenység-központú és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját élményeik, tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához.
Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések megvalósításában:
- Az érzékelés érzékenységének fokozása.
- Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs képesség fejlesztése.
- A kooperációs képesség fejlesztése.
- A személyiség fejlődésének segítése.
- Az alkotóképesség fejlesztése.
- Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása.
- A művészeti élmények feldolgozásának segítése.
- Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás megteremtéséhez .
A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem helyettesíthető, sajátos feladatai is.
A közös fejlesztési feladatok szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike mindvégig jelen van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő szinten és tevékenységi formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az adott részterület tevékenységeiből és ismeretanyagából olvasható le.
A fejlesztési feladatok tantárgyanként
Ének-zene
1. Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
1.2 Improvizáció
2. Megismerő- és befogadóképességek
2.1 Zenehallgatás
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
Dráma és tánc
1. A megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
2. Rögtönzési képességek fejlesztése (improvizáció a megismert technikák alkalmazásával)
3. Problémamegoldó, ismeretszerzési, tanulási képességek
4. Megismerő-, befogadóképességek (színházi előadások megtekintése és véleményezése)
Vizuális kultúra
1. Megismerő-, befogadóképességek
1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
1.2 Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
1.3 Kommunikációs képességek
2. Kreativitás
2.1 Alkotóképességek
2.2 Problémamegoldó képesség
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Mozgóképkultúra és médiaismeret
1. Megfigyelés
2. Ismeretszerzés
3. Kommunikáció
4. Értelmezés, elemzés, tolerancia
5. Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység
6. Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás
7. A tudatosítást irányító fontosabb kérdések
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Dráma és tánc
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
Ének-zene
2
1
2
1
2
1
2
1
Vizuális kultúra
2
1
2
1
2
1
2
1
Összesen
5
2,5
5
2,5
5
2,5
5
2,5
A tanulók értékelése
Alapelvek
1. Az értékelés személyre szóló legyen.
2. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen.
3. Folyamatos legyen.
4. Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal.
5. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás).
Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában.
Az értékelés célja
Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a következők:
- a személyiségfejlődés elősegítése,
- ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés,
- a tudás minősítése,
- informálás, informálódás az elért eredményekről,
- lemaradás feltárása és orvoslása,
- tehetség felismerése és fejlesztése,
- pálya- és iskolaválasztás elősegítése,
- a pedagógiai tevékenység fejlesztése.
Az értékelés fő típusai
Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen típusát kell választani.
A formatív értékelés (formáló, segítő) a művészeti nevelésben az értékelés leggyakoribb típusa. Ide tartozik az órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.
A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak, elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Céljától függően lehet szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés.
A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi szintjére kíváncsi. Ennek ismeretére a tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül szüksége van. (Például az ötödik osztály elején, vagy akkor, ha új tanárként kerül egy osztályba.)
A diagnosztizáló értékelés viszont arra is kíváncsi, hogy a felmérés során mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók elvégzéséhez, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez van szükség.
Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (például az érettségin). Ez végeredményben pontosan meghatározott kritériumok alapján történő szummatív értékelés.
A különböző versenyeken, pályázatokon és a művészeti iskolák felvételi vizsgáin azonban gyakoribb a normára irányuló értékelés, amikor az adott helyen, adott időben legjobbnak ítélt jelentkezőket válogatják ki. Míg a záróvizsgán nincsen korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el, a felvételi vizsgán a felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a „legjobb eredményt”.
Az értékelés módjai
Szóbeli értékelés
A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is.
Írásbeli értékelés
Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.
Az osztályzás
Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.
Az értékelés alapja
Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen „evidenciák” alapján értékelünk. Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg, hanem összetetten.
A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert nem lehet automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt.
Az érdemjegyeknek közelíteni kell a realitáshoz és az objektivitás elengedhetetlen.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Az 1-4. évfolyamokat tanítók képesítése felsőfokú tanítói oklevél, az 1-6. évfolyamokat azok a tanítók is taníthatják, akik rendelkeznek az adott tantárgy speciális kollégiumának elvégzésével vagy rendelkeznek az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzéssel, képzésen szerzett szakvizsgával. Az 5-8. évfolyamokat olyan általános és középiskolai szakos tanárok taníthatják, akik rendelkeznek a rajz-vizuális kommunikáció vagy rajz-környezetkultúra vagy ének-zene szakos tanári képesítéssel vagy más művészeti egyetemen szerzett tanári diplomával. A módosított közoktatási törvény értelmében a 2003/2004-es tanévtől számított tizedik tanévben a tárgyat majd kizárólag szakos diplomával rendelkező kolléga taníthatja, az addig tartó átmeneti időszakban a tanári képzettségre vonatkozóan nincs kötelező előírás.
Tárgyi feltételek
Egy tanteremben egy tanár 10-30-as létszámú csoportokkal dolgozhat.
Tanulói
A tanulók egyéni felszerelését, valamint az adott évfolyam pontosan meghatározott anyag- és eszközszükségletét a tanítási programot készítő tanár állítja össze.
Nevelői:
A művészeti tantárgyak esetében elengedhetetlenül szükséges a jól felszerelt speciális szaktanterem megléte.
Tantárgyanként szükséges eszközök, felszerelési anyagok:
- Dráma és tánc:
- megfelelő méretű, mozgatható bútorzattal rendelkező szakterem, 15-20 fős csoportlétszám,
- különböző típusú bábok (ujjbáb, síkbáb, kesztyűs, marionett, bot stb.), bábparaván vagy színpad, szakkönyvek, meséskönyvek.
- jelmezek, maszkok, díszletek, reflektorok,
- audiovizuális eszközök, hangkazetták, videokazetták, CD-k.
- Ének-zene:
- magas szinten felszerelt zeneterem, osztálylétszámnyi kottaanyaggal, tanulói és nevelői taneszközökkel,
- hangvilla, metronóm, furulya, ritmushangszerek, mágneses tábla, vonalas tábla, zongora vagy pianínó, lemez/CD-lejátszó, magnetofon, dalgyűjtemények, partitúrák, zenei szótár, zenei lexikon, hanglemezsorozatok. Számítógép zeneszerkesztő programokkal.
- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
- képernyő és videolejátszó (ideális esetben videoprojektor), számítógépek, internet hozzáférés, digitális és/vagy hagyományos fényképezőgép, videokamera, kameraállvány, üres videókazetták, kézi reflektorok, televízió, rádió, hordozható kazettás magnó, mikrofon, CD-ROM.
- sajtóanyagok, műsoros kazetták, filmek, filmrészletek, videotékás filmkölcsönző-bérlet, képregények, fotók, szakkönyvek, lexikonok.
- Vizuális kultúra:
- műhely jellegű (megfelelő világítású, elsötétíthető) tanterem szükséges, mozgatható munkafelületekkel (asztalokkal), zárható szekrénnyel, vízszerzési lehetőséggel,
- falitábla, diavetítő, írásvetítő, vetítővászon, többfunkciós vetítőállvány, égetőkemence; kiállítási felület (paravánok) videomagnó, televízió, videokamera, kameraállvány, üres videokazetták (7. évfolyamtól), kézi reflektorok, képzőművészeti szakkönyvek, lexikonok, számítógépes rajzolóprogram, képszerkesztőprogramok,
- szemléltetőeszközök (diasorozatok, műsoros videokazetták), modelltárgyak,
- fénymásolási lehetőség,
- agyag, gipsz, tempera, színes és fehér kartonok, triplex kartonok, drapériák, rajztáblák, rajzlaptartó mappák, írásvetítő (traszparens) fóliák.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejlesztésen alapuló művészeti nevelés nehezen képezhető le tankönyvi formában.
A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi, hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak.
A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább „ugródeszka”, a benne szereplő ismeretanyag más csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más feladatokon keresztül is megvalósíthatóak.
A tankönyvek inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmazzanak, valamint az alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek.
A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más ismeretanyagon, tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható meg leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell hogy segítséget nyújtson, hangsúlyozni kell azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az iskolában nem egyszerűen ismeretek átadása folyik.
A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor lehet hiteles, ha a tanár maga is kreatív.
Tantárgyi tantervek
A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
- kiemelt fejlesztési feladatok:

- énkép és önismeret
ÉN)
- hon- és népismeret
H)
- európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
E)
- környezeti nevelés
K)
- információs és kommunikációs kultúra
I)
- testi és lelki egészség
TE)
- tanulás
T)
- felkészülés a felnőtt lét szerepeire
F)
- kulcskompetenciák:

- kommunikációs
k)
- narratív
n)
- döntési
d)
- szabálykövető
szk)
- lényegkiemelő
lk)
- életvezetési
é)
- együttműködési
egy)
- problémamegoldó
p)
- kritikai
kr)
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
i)
Dráma és tánc
Célok és feladatok
Célok:
- Nyugodt, derűs, biztonságot adó csoportlégkör megteremtése.
- Játékbátorság kialakítása.
- Fölösleges gátlások, szorongások oldása.
- Keressék és találják meg helyüket és örömüket az együttes munkában, kapcsolódjanak be a játékokba.
- Figyeljenek egymásra, vegyék észre egymás munkáját, engedjék a csoport többi tagját is dolgozni.
- Őrizzék meg az új elvárások között is közlékenységüket, játékosságukat.
- Az együttes munkából szülessen meg az együtt-dolgozás és egymásra figyelés eredményeképpen a csoportmunka.
- Egyre biztonságosabban igazodjanak el az általuk megélt élethelyzetekben.
- Egyre jobban ismerjék meg önmagukat és érzékeljék környezetüket nyitottan, kíváncsisággal.
- Fogalmazzák meg véleményüket, vegyenek részt alapszintű elemző beszélgetésekben.
- Figyeljenek tudatosan környezetükre.
Fejlesztési követelmények:
- A tanulók ismerjék fel és különböztessék meg a különféle érzékszervek által nyújtott információkat.
- Érzékeljék a teret.
- Vegyenek részt egyszerűbb páros és csoportos játékokban és azok megbeszélésében.
- Ismerjék a közösségi viselkedés legáltalánosabb szabályait, és viselkedésük legyen adekvát a különböző kommunikációs helyzetekben.
- Legyenek képesek tudatos eszközhasználatra.
- Ismerjék meg a befogadás élményét a látott színházi előadások és/vagy népszokások kapcsán.
1-2. évfolyam
A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!)
A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek - csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához.
Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja.
A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak!
Feldolgozásra javasolt tartalmak együttműködésben:
- az ének-zenével és a vizuális kultúrával:
- időjárás
- kint-bent
- kezdés-befejezés (ünnepek)
- varázslások
- a magyar nyelv és irodalommal:
- népmesék
- állatmesék
A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható.
Tartalmak 
Tantervi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
1. CSINÁLD! (koncentrációs gyakorlatok).
- Az együtt játszás örömének megélése 
- A játékbátorság kialakítása, a csoport előtti megnyilvánulás gyakorlása és elfogadása (ÉN) 
- Színek, hangok formák, anyagok érzékelése, felismerése, jellemzése csoportosítása megadott szempontok szerint 
- A különböző anyagok élményszerű megtapasztalása (V) 
- Megadott tárgyak külső jegyeinek összehasonlítása (V) 
- Érzékelő gyakorlatok 
- Egyensúly-, ritmus-, és térérzékelés: ritmusérzék fejlesztése 
- A térköz fogalma, mérése és tartása 
- Tájékozódás a térben 
- Térformák 
- Memóriagyakorlatok: vizuális, akusztikus, térbeli, motorikus, érzelmi memória fejlesztése.
A fogalomrendszer kifejezéseit a szaktanár saját céljainak megfelelően válogatva építi be a helyi tantervbe. A fogalomhoz rendelt tartalmat a szaktanár határozza meg. 

Anyagok, színek, formák, hangok 

Tapintás, hallás, szaglás, látás, ízlelés 

Sor, kör. 
Irányok. 
Ékalak, sor, vonal. 

A térköz. 

Mozgás, mozdulatlanság.
Vizuális kultúra

2. MOZDULJ! (mozgásos gyakorlatok)
- Testrészek mozgása együtt és külön: a különböző testrészek mozgáslehetőségeinek felismerése (ÉN) 
- Mozgás és mozdulatlanság elkülönítése 
- Mozgás ritmusra, zenére, szövegre. Látható, hallható, érzékelhető ritmusok 
- Járások. Futások. Egyszerű mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése. Állatmozgások utánzása az ember mozgáslehetőségeivel 
- Tükörjátékok
Testrészek: fej, vállak, törzs, karok, lábak. 

Testrészek mozgása együtt és külön. 

Járások, futások. 
Térdelés, hasalás, gurulás. 

Versengő játékok 
ügyességi játékok szabályjátékok


3. MONDD EL! (kommunikációs gyakorlatok)
- A beszédre késztetés játékai 
- Memória- és koncentrációfejlesztő játékok, mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
- Légzőgyakorlatok 
- Beszédgimnasztikai gyakorlatok 
- Szöveges hanggyakorlatok. Állathangok utánzása 
- Ritmikus szövegmondás. Versek ritmikus mozgással. 
- Népi gyermekjátékok (H) 
- Nyitó- és záróformák gyűjtése és használata népmesékből, állatmesékből 
- A beszélgetőtársra irányuló figyelem erősítése
Fantázia 

Utánzás

2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése
1. IDÉZD FEL! (fantázia- és konstrukciós játékok)
- Fantáziajátékok 
- Fantáziajátékok létező vagy képzeletbeli lények megjelenítésével 
- Utánzó játékok
Tanult gyermek- vagy játékdalok mozgással kísért csoportos előadása.


2. JÁTSSZUNK EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka) 
- Csoportos, kiscsoportos és egyéni megnyilvánulások elkülönítése 
- Alkalmazkodás egymáshoz 
- Csoportszervezési játékok 
- Csoportos és páros tükörjátékok 
- Kapcsolatépítő és kapcsolattartó játékok 
- Csoportos improvizációs játékok tanári irányítással 
- Gyermekjátékok lépésmotívumainak szabad variálása 
- Szituációs gyermekjátékok
Báb: 
Ujjra rajzolt báb 
Ujjbáb 
Síkbáb 
Pálcikabáb 

Maszk 
Papírra rajzolt maszkok 

Szerep, szereplő 


Kint, bent


3. ISMERD MEG! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat)
- Kreatív játékok tárgyakkal. A tárgyak nem rendeltetésszerű használata. 
- Bábkészítés 
- Mindennapi tárgyak használata bábként, animációban 
- Papírmaszkok készítése - a rögzített mimika tanulmányozása
A szerkezet elemei: eleje, közepe, vége. 

Fő cselekményszál, mellékszál. 

Főszereplő, mellékszereplő.

3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése 
- A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk)
1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése) 
- a beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása játékhelyzetben és/vagy ritmikus formában 
- A szerepbe lépés élményének megélése, elkülönítése
Egy- és kétlépéses csárdás 

Sarokemelgetés, dobbantás, dobogó lépések, szökdelés


2. HOL? (a tér használata)
- a kezdet és a vég felismertetése térbeli struktúrákban



3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet)
- a kezdet és a vég felismertetése időbeli struktúrákban 
- a főhős és a szereplők megkülönböztetése 
- ismert mesék szereprendszere és ezek szűkítése

Magyar nyelv és irodalom

4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése)
- beszélgetés
Nézőtér, színpad, közönség, szereplők, szerepek 
Díszlet, jelmez 
Siker

- Történetek feldolgozása komplex drámaórák keretében

Lehetséges feldolgozási módok: 
- Szerepjáték tárgyakkal (a tárgyak megváltoztatása nélkül) 
- Játék megváltoztatott, átalakított tárgyakkal 
- Történetek tárgyakkal. Történetek hangokkal. 
- Csoportos improvizációs játékok tanári irányítással zajló játékban 
- Szituációteremtés: csoportos és egyéni mozgások ütköztetése 
- A csoportos együtt-mozgások hatása 
- Lépésmotívumok összefűzése 
A tudatosítás lehetséges formái: 
- Egyszerű magatartásformák, viselkedések elemzése a csoportos improvizációk kapcsán 
- Mozgások jelentésének elemzése 
- A helyzet fogalma
Népszokások megismertetése, előadása akár bábos megjelenítéssel vagy mozgással, tánccal is. (É) 

babázó játékok, altatók, ringatók, kiolvasók, párválasztók, 
fogyó-gyarapodó, kapuzós gyerekjátékok 

Népköltés: 
népmesék, mondókák, gyermekmondókák, bölcsődalok, évszakokkal kapcsolatos mondókák, 
találós kérdések (M) 

betlehemes, lucázós, regölős játékok (M)

4. A megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
- Gyermekszínházi előadás megtekintése. Beszélgetés a látottakról. (kr) 
- A befogadás élményének megélése és megfogalmazása



2. HAGYOMÁNYOK ÉS KULTÚRÁK
- Versek, mesék befogadását, elmondását segítő játékok és gyakorlatok 
- A néphagyomány gyermekjátékairól, szokásairól 
- A hagyomány fogalma 
A nyilvánosság előtti megnyilvánuláshoz szoktatás: nyílt órák, közös dalok, játékok, versek (M)


A továbbhaladás feltételei
Az első és második osztály egy fejlesztési szakasznak tekinthető, így a továbbhaladási feltételek is egy fejlesztési szakasznak megfelelőek.
A 2. évfolyam végén:
- Részvétel a közös játékokban, a beszélgetésekben
- Néhány vers, mondóka, énekes játék ismerete
- Részvétel egyszerű mozgásos játékokban
3-4. évfolyam
A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!)
A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek - csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához.
Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja.
A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak!
Feldolgozásra javasolt tartalmak együttműködésben:
- az ének-zenével és a vizuális kultúrával:
- van-nincs
- ugyanaz másképpen
- kezdés-befejezés (ünnepek)
- természet (növények, állatok)
- a magyar nyelv és irodalommal:
- szép és csúnya
- szomorú és vidám
- jó és rossz
A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható.
Tartalmak 3-4. évfolyam
Tantervi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások

1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
1. FIGYELD MEG! (koncentrációs gyakorlatok).
- Csoportos mozgásos, hang-, idő- és térérzékelő gyakorlatok 
- Összetett, több érzékterületre épülő gyakorlatok (ÉN) 
- Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriagyakorlatok 
- Hangutánzás (természet, állatok, karakterek stb.) 
- Önmagunk megfigyelése (ÉN)
A fogalomrendszer kifejezéseit a szaktanár saját céljainak megfelelően válogatva építi be a helyi tantervbe. A fogalomhoz rendelt tartalmat a szaktanár határozza meg.
Ének-zene

2. MOZOGJ TERMÉSZETESEN! (mozgásos gyakorlatok)
- Testhelyzetet, mozgást megfigyelő és utánzó játékok (ÉN) 
- Térkitöltő és térkihasználó gyakorlatok egyszerű mozgástechnikai, illetve alapfokú tánctechnikai elemek felhasználásával 
- A különböző testrészek mozgásának funkcionális/díszítő jellegű összehangolása - mozgáskoordináció 
- Mozgás, mozdulat elemzése és utánzása képről, fényképről
Ritmus: belső ritmus, mozgások 
Ritmushangszerek megismertetése, használata 
A ritmikai többszólamúság (É) 
A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív játékkal (É) 
Kör, két kör, több kör 
Körök mozgáslehetőségei. 
Sormozgások, fésű 
Nyitódó és csukódó körök 
Lengető lépések 
Ugrások két lábon, egy lábon 
A páralkotás módjai 
Párral való együtt-mozgás 
Fogásmódok (kéz-, váll-, derék- stb.)


3. FOGALMAZD MEG! (kommunikációs gyakorlatok)
- A verbális emlékezet erősítése 
- Megfelelő beszédlégzés kialakítása (M) 
- A szóhasználat, kiejtés, metakommunikáció és a tartalom összehangolása (M) 
- Az üzenet tartalmának és érzelmi töltésének egyidejű megértése (M) 
- Részvétel csoportos beszélgetésekben. Saját vélemény megfogalmazása. (M) 
- Fényképek, újságképek, reklámképek olvasása, értelmezése - emberi gesztusok jelentései (V)

Magyar nyelv és irodalom
2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése (egy)
1. KÉPZELD EL! (fantázia- és konstrukciós játékok)
- Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal, elképzelt személyekkel, elképzelt helyzetekben 
- Képek leírása, leírás alapján kép készítése (V)



2. MŰKÖDJÜNK EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka)
- Csoportalakítás és csoportépítés játékai 
- Társválasztó és társkijelölő játékok 
- Csoportos improvizációs játékok. 
- Rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése
Metakommunikációs eszközök: tér, megjelenés, testtartás, gesztusok, mimika, tekintet (M)


3. FOGD MEG, VIDD EL! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat)
- Állás és járás egyszerű kellékekkel és jelmezekben (pl. palástban, koronával, körgallérban) 
- Színpadi eszközök tartása (pl. alabárd, párna, tálca) 
- Dramatizált történet játszása közösen készített bábokkal (V)

Vizuális kultúra
3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése 
- A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk)
1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése)
- A mozgás és a tánc határai: a tánc funkcionális és jelentésbeli sajátosságai



2. HOL? (a tér használata)
- A szereplő és helyszín 
- A tér és a helyszín. Egyszerű berendezési tárgyak elhelyezése 
- Valós és képzelt terek 
- Helyszínteremtés tárgyakkal



3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet)
- A szerkezet megfigyelése a csoporton belüli rögtönzésekben 
- A színház formai elemeinek megfigyelése látott előadásban, illetve alkalmazása saját rögtönzésekben: egyszerű jelmezek, kellékek, berendezési tárgyak

Magyar nyelv és irodalom

4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése)
- Megbeszélés 
- Változatok: egyes eszközök használata több változatban - a jelentések különbözőségeinek megokolása, értelmezése 
- Önálló kérdések megfogalmazása


Történetek feldolgozása komplex drámaórák keretében (p, d)

Lehetséges feldolgozási módok: 
- Ismert történet eljátszása 
- Közös dramatizálás a tanult bábos, mozgásos módokon, majd rögtönzött beszéddel, zenei elemekkel 
A tudatosítás lehetséges formái: 
- Megbeszélés 
- A drámaóra által felvetett kérdések és válaszlehetőségek keresése
A jelenet indítása, csúcspontja és befejezése 
Az ismétlés fogalma és fajtái (refrén, visszhang, egyéni és csoportos ismétlések) 
Az ellentét fogalma

4. A megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
- Gyermekszínházi előadás megtekintése. Részvétel a látott előadás alapszintű elemző megbeszélésében. (kr)



2. HAGYOMÁNYOK ÉS KULTÚRÁK
- Az emberélet szakaszaihoz, fordulóihoz kapcsolódó hagyományok, dalok és szertartások (pl. lakodalom) megismerése. 
- Ünnepkörök játékai, a kezdés és a befejezés ünnepei családban, közösségben 
- Táncos alaplépések elsajátítása. 
- A nyilvános szereplés, a közönség elfogadása: kisebb egyéni feladatok közös produkciókban 
- Az önkifejezés lehetőségei: különféle dramatikus formák kipróbálása (M)
Különböző ritmusú járások, futások, szökdelések párban, térben, egy helyben, haladva 
Bábjáték, árnyjáték, némajáték, versmondás, helyzetgyakorlat (M)

A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételei a 3. évfolyam végén
- Részvétel a közös játékokban, a beszélgetésekben
- Néhány vers, mondóka, énekes játék ismerete
- Részvétel egyszerű mozgásos játékokban
A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén
- Részvétel a közös játékokban, a beszélgetésekben
- Néhány vers, mondóka, énekes játék ismerete
- Részvétel egyszerű mozgásos játékokban
- Részvétel egyszerű készségfejlesztő játékokban
Ének-zene
A munkatöbblet itt csak a tanárra értendő.
A tanulóra ez ne jelentsen új megterhelést, hanem üdülést, örömet.
Csak így van haszna belőle.
Kodály Zoltán
Célok és feladatok
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség fejlesztése. Az ének-zene tanítása mással nem helyettesíthető.
A zene az életnek olyan szükséglete , mint a levegő: Hogy levegő nélkül nincs élet, sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik...” ( Kodály Zoltán)
A zene megismeréséhez az élményszerűségen át vezet az út, mely kétféle módon történhet: a saját közvetlen cselekvés által kapott zenei élményen és a zeneművek élményszerű megismerésén át.
A zenei élményeknél elsődleges a saját énekhang és a dallam. Ezt követik a mozgásos élmények, melyet a ritmus által élhetünk meg, majd a zenei kultúra alapozójaként a szövegkarakter élményei.
A zenei ismereteken át történő nevelés (zenei olvasás és írás, improvizáció, készség- és képességfejlesztés a zeneirodalom és a népzene alkotásain át) nagy hatású. A zenei neveléssel elérhető nyitottság kialakítja a más művészeti ágak, területek felé is a nyitottságot, így komplexen vihető át a tudástartalom.
Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelezettsége.” (Kodály Zoltán)
A zenei neveléssel 5 fontos nevelési cél érhető el.
1. A személyiség teljes, harmonikus fejlesztése
2. Az önálló alkotótevékenység kialakulása
3. Az azonosságtudat kialakulása
4. Az ítélőképesség és ízlés fejlődése
5. A zeneszerető és -értő emberré válás
Célunk: segítséget nyújtani ahhoz, hogy a zene és az élet jelenségei egybekapcsolódjanak az énekórákon és más területeken is. Ha kisiskolás korban nem válik természetessé ez a kölcsönösség, később nehéz felkelteni a zenével való kapcsolat igényét.
Az 1-4. osztály legfontosabb feladata az éneklési kultúra megalapozása és a zenei ismeretek elsajátítása alapfokon.
Több kiemelt célunk és feladatunk van, mely majd a felső tagozaton is célként jelenik meg, természetesen magasabb szinten.
Ezek:
1. Zeneművek élményszerű megismerése
2. Zenei anyanyelvünk megismerése
3. A zenei ízlésformálás
4. A zenei esztétikai érzék megalapozása és fejlesztése
5. A zeneszerető és -értő közönség nevelése
Feladatunk az öt nagy fejlesztési követelmény tartalmainak teljesítése.
Éneklés1-4.
A csoport szép, egységes éneke, énekes játékok előadása, dal éneklése osztinátókísérettel. Könnyű kétszólamú művek éneklése.
Zenei hallás 1-4.
Alapozó munkával a dallamhallás, hangszínhallás, a tempó, a dinamika és a belső hallás, a zenei memória fejlesztése.
Zenei olvasás-írás 1-4.
A dallami és ritmikai elemek felismerése, szolmizálás kottából és kézjelről, dó-helyről, motívumok éneklése. Egyenletes lüktetés és asszimmetria felismerése, használata, ritmizálás.
Zeneértés 1-4.
A többször meghallgatott zeneművek felismerése, zeneművek azonosítása, egyszerű formák felismerése.
Ismeretek 1-4.
Egyenletes lüktetés, metrum.
Félérték, szünetjel, osztinátóritmus, kettes ütem, egész érték, szünetjele, átkötött hang, magányos nyolcad, szünete, szinkópa, négyes ütem
Pentaton dallamhangok: lá-szó-mi-ré-dó-lá (lefutó pentachord fordulatok sz-f-m-r-d.) Felső dó, alsó szó, dallamosztinátó.
Kézjel, betűkotta, hangjegy. Vonalrendszer, pótvonal, dallamfordulatok elhelyezése a vonalrendszeren.
Pentaton fordulatok, átmenő ti és fá hangkészletű dallamok.
Zenei kérdés-felelet, motívumpár.
Fúvós és vonós zenekar, női kar, férfikar, vegyes kar, fúvós hangszerek bővítése.
Magyar népdalok sorszerkezete.
Alkalmazkodó ritmus, tempo giusto, parlando, legato, crescendo-decrescendo.
Témakörök
1-2. évfolyam
Lehetőleg minden órán legalább egy új dalt és egy új játékot tanítsunk meg, és minden órán legyen zenehallgatás (egy részlet többször kerüljön elő - mozgás, asszociációk, egyszerű forma). A hallásfejlesztés legfontosabb célja a tiszta éneklés. Jó, ha a megosztott figyelemre fokozatosan felkészítjük diákjainkat. Ha az ösztönös és irányított rögtönzés természetes része a folyamatnak, akkor számíthatunk arra, hogy a zenehallgatásban is otthonosak lesznek a gyerekek és a kommunikatív képességeik is színesednek, gazdagodnak. A zenei olvasás-írás alapozó lépéseit kezdjük meg!
Mivel a gyerekek figyelmét változatos tevékenységgel tarthatjuk fenn, ezért ezt az öt fejlesztési feladatot (1. éneklési készség, 2. zenehallgatás, 3. zenei hallás 4. improvizáció 5. zenei olvasás-írás) több apró mozzanatra bonthatjuk akár minden tanórán: pl. rejtvények, minőségi munka, zenehallgatás, ritmus, dallam, játék, olvasás-írás-rögtönzés, memorizálás, daltanulás, mozgás, dalcsokor… egy témára felfűzve üdítő, variálhatósága gyakorlatilag végtelen.
Az 1-2. osztály részletes fejlesztési követelményei
Éneklés
Dalos játékok előadása, ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése, kezdőhang felismerése. Ez játékos kis hangterjedelmű népdalok, gyermekjátékdalok és művészi értékű komponált gyermekdalok és azok feldolgozásai által valósítható meg.
Ritmus
Dalok mondókák ritmusának hangoztatása, egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünete, nyolcad, ütemvonal, záróvonal, félérték, szinkópa, osztinátó, ritmuskánon. Megfelelő tempóválasztás és tempótartás.
Dallam
Magas és mély, pentaton és pentachord dallamelemek, dallamfordulatok, mi-lá-szó-mi fordulatok, relációk. Lá- és dó-pentaton dallamok éneklése, átmenőhangos (fá és ti) dallamok.
Olvasás-írás
A vonalrendszer ismerete, tanult dallamelemek elhelyezése a vonalrendszeren, újonnan tanult hangok kézjelének, betűkottájának, hangjegyének ismerete. Pótvonal, pentaton fordulatok értelmezése lá-hoz, dó-hoz viszonyítva, hangkészletek elhelyezése különböző magasságokban, lá- és dó-pentaton fordulatok, dallamok olvasása írása.
Zenehallgatás
Hangszínhallás, dinamikai ellentétpárok felismerése, emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján, hangszerek megkülönböztetése és felismerése.
Forma
Zenei kérdés-felelet, motívum, motívumpár.
(A félkövér kiemeléssel az elsajátítandó minimumot jelöltük.)






Kód
Tantárgyi fejlesztési 
feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások

(ÉN) 
(H) 

(I) 

(k) 
(T) 
(kr) 

(E) 
(szk) 



(lk) 


(egy) 








(i)
1. Előadói képesség 
Gyerekjátékdalok egyre pontosabb kezdése, a közös tempó, az egyöntetű éneklés szokásának kialakítása a szöveghez igazodó mozgásokkal 
2. Zenehallgatás 
Egyértelmű karakterek; pl. lendületes, pergő nyelvű, halandzsázó, magával ragadó zene, de áhítatos, ünnepélyes zene is 
3. Zenei hallásfejlesztés 
Ritmus- és dallammotívumok utánzása, pontos ismétlése, a tudott dalok éneklése - szolmizációs kézjellel is 
4. Improvizáció 
Dalok szövegének változtatása, pl. további versszakok kitalálása 
úgy is, hogy rólunk szóljon, pl. név, öltözék behelyettesítésével 
5. Zenei olvasás-írás 
Ritmusok, dallamok játékos megoldásai 
(pl. „gyerekekből”, pálcákból ritmusok), korongokból, színekből hangok
I. ÉN 

külső megjelenésünk 


a hangom 
mások: családtagjaim, barátaim hangjai 



mese-, dalszereplők hangjainak sokfélesége 



magunk készítette hangszerek 




játék a hanggal, torzítások 
Gyerekdalok gyűjtése, melyeknek szövegében külső és belső jellemrajz van 

Szerepjátékokra alkalmas párbeszédes dalok 


A különböző karakterek megfigyelése, eljátszása 
Tempóváltozások követése: 
zenehallgatáskor 
játék közben 
éneklés közben 
A zene egyenletes lüktetésének érzékeltetése 
- járással 
- futással 
- mozdulatutánzással 

Játékok 
- körjáték 
- párcserélő 
- sorjáték 

Játékszabályok (újak, magunk alkotta is) betartása
Mérőütés 
egyértelmű jelzése játékkal 
- kiszámolók, adogató körjátékok; 
zene hallgatásakor, 
táncos alaplépésekkel 


Pl. Rossini: A sevillai borbély 
- nyelvtörő 
hadarása; gúnyos udvariaskodás 


Ritmus 
TÁ 
- ti-ti és ennek különböző variációi 
- mondókák 
- kiszámolók 
- dalok 

Magas - mély: 
ezen absztrakt fogalmakat megfogható, látható dolgok összevetésével 
tehetjük érthetővé 

szó-mi hangok szolmizációs neve, kézjele, betűjele, helye a vonalrendszerben


Irodalom 


Dráma 
Tánc 







olvasás 












Matematika 



Irodalom
(ÉN) 

(N) 




(egy) 
(E) 
(kr) 
(d) 
(F) 
(H) 

(szk) 


(I) 

(TE) 
(n) 
(T) 
1. Előadói képesség 
A közös éneklés egyöntetűségének fejlesztése, ahány dal, annyiféle kifejezéssel 

2. Zenehallgatás 
Szóló - tutti 

3. Zenei hallásfejlesztés 
Az osztott figyelem kialakításának kezdeményei: éneklés különböző mozgásokkal együtt 

4. Improvizáció 
Ugyanaz a dal, dallam más-más karakterrel; refrénes dalok szövegváltoztatása 

5. Zenei olvasás- írás 
Ritmuselemek, motívumok megnevezése, megszólaltatása; 
dallammotívumok visszhangja és dallamrajza
II. EGY és SOK 

... és milyenek 
a többiek? 

fő- és mellékszereplők 




ellentétek 


szólisták 
- együttes 








egy szólam 
- több szólam
Önálló éneklés 

Közös éneklés egyszerű kísérettel 


ritmus- és dallamosztinátó pl. kéthangos 
- „dudabasszus” kíséret 


Felnőtt játéka gyerekkel - utánzás 


Gyerekek játéka egymással
Tempó: lassú-gyors 

Hangszerek mint szélsőséges karakterek alkotói, 
pl. fuvola-kürt (Prokofjev: Péter és a farkas) 


Használati tárgyak mint ütőhangszerek Pl. cigányoknál a kanna, kanál, afrikaiaknál a különböző módon hangszerré alakított fadarabok
Vizuális kultúra 





Dráma
(ÉN) 
(TE) 

(k) 
(n) 
(d) 
(szk) 



(E) 





(H) 
(egy) 




(i) 
(K) 




(T) 

(F) 
1. Előadói képesség 

Mozgással is kifejezhető tartalmak - pl.: pantomim játékok 



2. Zenehallgatás 
A varázserejű hangszerek jótéteményei 
Pl. Mozart: A varázsfuvola 
- A bűvös csengettyű 
Kalevala 




3. Zenei hallásfejlesztés 
egyre hosszabb zenei motívumok memorizálása 

4. Improvizáció 
A dal szereplőinek mozgását megelevenítjük 


5. Zenei olvasás-írás 
A megjegyzett, megtanult ritmusok, dallamok megnevezése, lejegyzése ritmusnévvel, szolmizálva 
III. VARÁZSLATOK 

VAN-NINCS 





Egyszer volt, hol nem volt 




eltűnt idők tárgyai, szokásai, amit a dalok megőriztek 

afrikai, magyar esővarázslók 

Nap-hívogatók
Tűz-víz 
- kereső játék 



Közös játékok 
- figyelés egymásra 
Szerepjátékok, 
ügyességi játékok 


Belső hallás fejlesztése: 
hangos és „néma” éneklés váltakoztatásával 



Fantáziavilágunk színesítése: 
- dalok átültetése gesztusokra, 
- némajátékokra 
- pantomimra 
(pl. Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere)
TÁ SZÜN 
Ismétlés 
- refrénes dalok 
A regölés dallamai, szabadon elmondott, elénekelt szövegek, jókívánságok, áldások 

Zene és mások közé iktatott szünetek: 
- hangnyi 
- dalok közti 
- órák közti 
- zeneművekben 
- színházban 
- télen, nyáron 

Sokféle csend, némelykor ellentéte a következőknek: 
- zajok, zörejek 
- kellemes, kellemetlen hang 
- békés csend 
- vihar előtti csönd 
- a természet csendje 
- az éjszaka „zenéje” 
- veszekedés utáni béke 

A záróvonal 
Az ismétlőjel 

Találkozás a szinkópával mint közkedvelt ritmusképlettel: versekben, játékdalokban …
Mozgás 




Dráma 

Irodalom 




Környezetismeret 



Vizuális kultúra
(ÉN) (K) 
(TE) 



(E) 
(n) 
(szk) 






(egy) 
(I) 

kr 






k 





(T)
1. Előadói képesség 
Köszöntések, megszólítások a játékdalokban 
Játékra hívók 
Kérések, fohászok 


2. Zenehallgatás 
Kitekintés a világba: 
katonai ébresztő, takarodó, 
marhakolompok „zenéje” 
havasi kürtök hívójelei 


3. Zenei hallásfejlesztés 

Dallamok másféle felismerése 
Pl. szignálok, reklámzenék összevetése az eredetivel 



4. Improvizáció 

különböző funkciót betöltő jelek gyűjtése, 
felfedezése 
környezetünkben 



5. Zenei olvasás-írás 
Kreatív zenei játékok - Sáry László azonos című könyve alapján: különféle jelekkel a memóriánk, formaérzékünk, fantáziánk, improvizatív képességünk fejlesztése érdekében
IV. JELEK 
- morzejelek 
- vezényszavak 
- kürtjelek: ébresztő, takarodó 
- rádiós szignálok 
- hűtőkocsi hangjelzése 
- mobiltelefonok jelzései 
- színház jelzőcsöngetései 
- karmester jeladásának értelmezései 





kopogás-, csengő- és füttyjelek a családban, barátainkkal 





Köszöntés, köszönés szokásai, gesztusai: 
- kalapemelés 
- főhajtás 
- meghajlás 
- letérdelés 
- tisztelgés 
- integetés
A kottaírás múltja és jövője 


Mi volt az ötvonalas kotta előtt és után? 

neumák 
hullámvonalak 
pacák 
foltok 

A kotta rajza 
- a rajz kottája 

Saját ötletek a zene lejegyzésére 

A hagyományos kottaírás 

A kottaolvasás tanulásának egyik lehetséges eszköze a „színes hangok” 


A kommunikáció jeleinek megidézése: például indiánüvöltés imitálása, 
állathangok utánzása, 
sziréna 

A színek hangjai: 
újabbak kitalálása, pl. a közlekedési lámpák, járművek színei énekelhetőek
Zenei írásjelek, az eddigiek alkalmazása: felismerésük, olvasásuk, lejegyzésük 
1, 2, 3 vonalra 







A hangok hosszúságát: 
morzejelekkel, 
pálcikákkal 
ritmusjelekkel 
fejezzük ki. 





A hangok magasságát: 
- dallamrajzzal 
- kézjellel 
- posztótáblán, 
- korongokkal 
tanuljuk 
- a lejegyzés előkészítéséül 





az „olvasottság” áldásos hatása
Matematika 




Dráma 



Irodalom 



Vizuális kultúra 




Környezetismeret
A továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
A továbbhaladás feltételei a 2. évfolyam végén:
Tudjanak 20-25 gyerekdalt - játékával együtt - szépen énekelni közösen, de önállóan is.
Biztonsággal oldják meg az egyenletes lüktetés érzékeltetését, sokféle formában:
- járással,
- futással,
- mozdulatokkal,
- a tánc alaplépéseivel.
Ritmikai ismeretek
- negyed és páros nyolcad (Tá titi)
- félérték (Tó vagy Táá)
- szünetekre úgy terjedjen ki, hogy ezekkel az elemekkel bátran éljenek
- olvasáskor,
- felismeréskor,
- improvizáláskor,
- írásban.
Dallami ismeretek
- szó - mi
- szó, lá, szó - mi
- szó, fá, mi, ré, dó
- szó - mi - dó, dó - mi - szó
- mi, ré, dó
- mi, ré, dó, ti, lá
A különböző hangkészletű dalok éneklése csoportosan, szolmizálásuk differenciáltan történjen.
Zenehallgatás
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése, zenei hangulatok megfogalmazása, zenei részletek felismerése, fúvós és vonós hangszerek megkülönböztetése.
3-4. évfolyam
Szerepjátszós gyermekdalok, népszokások dalanyagának bővítése. A más népek, nemzetiségek dalainak bővítése, újabb műdalok, ünnepkörök dalai, kánonok szerepelnek a 3-4. osztályban. Koncentrikusan tovább fejlesztjük a képességeket és az öt fejlesztési terület tartalmait.
Kibővülnek a tartalmak.
A 3-4. évfolyam részletes fejlesztési követelményei
Éneklés
Énekes gyermekjátékok, táncos, mozgásos elemek összekapcsolása.
Több versszakos népdalok előadása, népdalkánonok, az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása. Ritmushangszerekkel kísért éneklés.
Zenehallgatás
Hangulatok, előadásmódok, karakterek felismerése. Kórustípusok, hangfajok megnevezése, hangszerek azonosítása, hangszerismeret bővítése, crsecendo-decrescendo. Vegyes kar szólamainak felismerése.
Improvizáció
Variációk, szaporítás, pótlás, dallambefejezések, kiegészítések. Ritmuskíséret rögtönzése, rögtönzés a népdalok mintájára.
Zenei olvasás-írás
Az eddig tanult ritmusok írása, olvasása kottaképről. Utószolmizálás, daltanulás betűről és kézjelről. Új ritmus- és dallammotívumok leírása. Hétfokú dallamok (ti és fá) olvasása, elhelyezése. 







Kód
Tantárgyi fejlesztési 
feladatok

Témakörök

Tevékenységek
A tartalom 
fogalom- 
rendszere
Kapcso- 
lódások


(I) 
(k) 
(egy) 
(H) 
(n) 


(E) 
(I) 
(kr) 
(K) 




I 




(T)
1. Előadói képesség 
Párbeszédes dalok dramatizált megoldásai 
Dramatikus népi játékok, 
pl. betlehemezés, 
komatál 

2. Zenehallgatás 
Variációkból a témák 
felismerése 

Pl. Mozart, Dohnányi, Kodály 

3. Zenei hallásfejlesztés 
Hagyományos játékok transzformálása zenére: 
ritmus-, daldominó 
a kottaolvasás, memorizálás, írás fejlesztésére 

4. Improvizáció 
Hangszínek váltása a szerepeknek megfelelően 

5. Zenei olvasás-írás 
Ritmus- és dallammotívumok másolása rák- és tükörfordításokkal
V. AZONOS - KÜLÖNBÖZŐ 


egy dal összekevert szereplőkkel 





dal 
- egy másik dal szövegével 
egy figura 
- ló, virág, Nap stb. 
Nap megkeresése több dalban 

változatok egy zenei témára: 
- szöveg 
- ritmika 
- dallam
Előadói verseny az osztályban, 
hivatásos előadókat is hallgassunk, ha lehet 

Változatok: 

egy mű többféle hangszerrel: 
- felfogás, 
- feldolgozás, 
- tempó, 
- hangszerelés más és más 

Kottamásolás: 
dallamrajz, 
betűkottáról kottába, 
kotta 
- szolmizációs nevekkel, 
esetleg a zenei abc hangjaival a tanultabb gyerekek számára 

Változatok, például: az öröm, bánat megfogalmazására a népdalokban
Komplexitás elve 
Asszociációk: 
színek, tárgyak és a zene összekapcsolása 
Fantázia működtetése, kihasználása 
Nagyítás-kicsinyítés 
pl. fél, negyed, nyolcad, ill. ugyanezek fordítva 

Ütemmutatók 

dó- és lá-pentachordok le és fel! 

Szekvenciák keresése népdalokban és műdalokban 

Páros és páratlan lüktetésű táncok - 
hallás után tudjuk megkülönböztetni
Matematika 






Festészet 








Tánc 





Irodalom 

Dráma
(H) 







(E) 
(kr) 
(K 


(I) 
(i) 
(k) 
(T) 


(n) 

(szk) 
(l) 

(egy)
1. Előadói képességek 
Népzene 
- műzene 
Más-más stílus 
A népzene tárgyilagos, a tartalomra koncentrál, a műzene, viszont tűri, igényli a kifejezések gazdag skáláját. 

2. Zenehallgatás 
A világ jellegzetesen más zenéi: pl. skót, japán, indiai 

3. Zenei hallásfejlesztés 
Egyre összetettebb ritmus- és dallammotívumok, sok versszakos dalok memorizálása 

4. Improvizáció 
A maguk énekét improvizált ritmuskísérettel 
adják elő 
- egyénileg is 

5. Zenei olvasás-írás 
Egyre hosszabb dalok átültetése egyik jelről a másikra, természetesen énekléssel együtt: 
betűről 
- kézjelre 
kottáról 
- betűjelre…
VI. FALU - VÁROS 



hasonlóságok-különbözőségek 



régen és ma 




foglalkozások itt és ott 


katonás dalok
Falu- és városnevek gyűjtése a dalokból 


A tanult hangszerek felismerése 
Népzene és műzene megkülönböztetése 

Dalok csoportosítása. 

Hogyan szerepelnek az állatok, 
virágok 
- és milyen kapcsolatban állnak az emberekkel 


Dalgombolyító - láncra fűzött dalok, egy-egy szó a kapocs 
- gyors reagálás képessége 
- felszínen tartott tudás 
- bőséges dalkincs birtoklása teszi a játékot széppé
Autentikus, kedvet ébresztő jó népzenei felvételeket hallgassunk 

A világ különleges, érdekes hangszerei: 
nyenyere, 
skót duda, köcsögduda, 
szitár 
- gitár 
A szimfonikus zenekar hangszerei: a vonósok, illetve a fúvósok 



Ünnepek a házban, hazában és a világ távoli és közeli tájain. 
Újabb szokásdallamok: 
zöldágjárás, pünkösd, 
hanuka
Környezetismeret 












Társadalomismeret
(F) 
(p) 


(k) 

(n) 
(H) 


(T) 


(I) 
(egy) 


(l) 

(i) 
(E) 
(kr) 

(é)
1. Előadói képesség 
Pontos indítás, 
karnagyi jelzések követése a 
különböző karakterek és tempók érzékeltetésére 

2. Zenehallgatás 
nyitás-zárás a klasszikus periódusban 


3. Zenei hallásfejlesztés 
Zenei formák értelmezése 
- hallás után és kottáról 
Gyerekdalok kezdő- és záró motívumai 

4. Improvizáció 
zenei kérdésekre tarka válaszok-párosával is; 
szöveggel, szolmizálva, kézjellel 

5. Zenei olvasás- írás 
Hétfokú dallamok megfigyelése 
- olvasása szolmizációs jelekkel, 
kézjelekkel, betűkottáról/kottáról; az újabb ritmuselemekkel is
VII. VIRÁGOK, ÁLLATOK 

szimbólumként 

kapcsolatok: 
ember-állat 


állat-állat 

táj és ember 

VIII. KEZDÉS -BEFEJEZÉS 
Kicsi vagyok én 


bölcsődalok 

siratók 


leánybúcsú, legénybúcsú 

menyasszonytánc 

Mikor leány voltam 
... kinek adtak férjhez 

Mikor én még legény voltam 

párválasztók, búcsúztatók
Gyerekdalok kezdő- és zárómotívumainak gyűjtése, csoportosítása 

Karmesterjáték 
Indítás, lezárás, játék a dinamikával 
- gesztusok utánzása 

Kottából követhetik a hallgatott zenei szemelvényeket 
- kétféle tevékenységre koncentrálás 

Kérdezz-felelek! 
- zenei kérdések és válaszok megfigyelése 


Tánclépések 
a néptánc és a keringő lépései 



Zenés párbeszédek 
Pl. Mozart: A varázsfuvola - 
Tamino és az őrök kérdés-válasza, illetve Rossini: A sevillai borbély, Almaviva és Doktor Bartolo kettőse
- drámajáték 
- éneklés 
- mozgás 

Akár a hétfokúság körében is gyerekdalok, illetve könnyű, tetszetős népdalok olvasása 
- gyorstanulás 
- gyorsolvasás 
- memorizálás 
pontos tájékozódás 
a 2/4, 3/4, 4/4 ütemfajtákban 

Prima volta, secunda volta megfigyelése, alkalmazása 

Fokozatos dinamikák: erősítés, halkítás 
Páros, páratlan felismerése 
Váltakozó ütem 


Szekvenciák éneklése 

Zenei kérdések és válaszok megfigyelése a kisebb lélegzetű bécsi klasszikus művekben
Dráma 





















Irodalom 



Tánc 


Dráma
A továbbhaladás feltételei
A 3. évfolyam végén
Éneklési készség terén könnyű többszólamúság megszólaltatásáig jussunk el (quodlibet, ritmus- és dallamosztinátó, dal /magyar népdal, más népek dalai, műdal/műdalfeldolgozások, kánon, kétszólamú versmegzenésítések). Legyenek képesek a gyerekek 4-5 perces zenei részletet figyelemmel követni, többszöri előzetes értelmező (spontán reakciók, asszociációk, irányított kérdések) meghallgatás után. Hallásfejlesztés terén tudjanak a gyerekek tanári irányítással ritmus- és dallammotívumot gyakorló nevükkel visszaidézni (utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás). Tudjanak a gyerekek 20 magyar dalt (kb. 15 népdal, 5 műdal legyen) emlékezetből, a tanult tempójelzésekkel, dinamikai jelek alkalmazásával. (kb. 10-et tudjanak játszani), és kb. 10 más nyelvű játékos dalt és éneket lehetőleg eredeti nyelven (más kontinensek, Európa, kisebbségek, etnikumok dalkincséből). Fontos az improvizációs készség fejlesztése, az improvizáció gyakorlása az érzelmi gazdagság és a fantázia fejlesztése céljából.
Ritmikai ismeretek
- ütemfajták (kétnegyed és négynegyed)
- szinkópa (a gyerekek életkori sajátosságának megfelelően bátran megtaníthatjuk akár 2. osztályban a nekik szóló játékdalokból)
- pontozott félhang
- egész értékű hang
- kétszólamú ritmusgyakorlat
Dallami ismeretek
- szó, fá, mi, ré, dó
- szó - mi - dó, dó - mi - szó
- mi, ré, dó
- mi, ré, dó, ti, lá
- felső dó, alsó szó
A gyerekdalok más-más tájegységeiről gyűjtött variánsainak
- felismerése,
- olvasása,
- lejegyzése: ritmusírással, betűkottával, öt vonalra
Mindenkinek legyen megoldható feladat.
NÉPDALOK (magyar népdalok sorszerkezete), MŰDALOK, KÁNONOK
A gyermekdalok és szokásdalok természetes fordulatait tartjuk kiindulópontnak a lefutó pentachordok korábbi tanításánál.
Az ismeretek egymásra épülnek, a projektfogalmak négy évre elosztva, vagy akár tetszőleges sorrendben igazíthatóak más tárgyak témáihoz.
Zenehallgatás
Ismerjék fel a karakterdarabokat, jellemezzék őket irodalmi szempontból is.
Előadásmód
Alkalmazkodó ritmus, tempo giusto, parlando, legato, staccato felismerése.
A 4. évfolyam végén
Éneklési készség terén könnyű többszólamúság megszólaltatásáig jussunk el (quodlibet, ritmus- és dallamosztinátó, dal (magyar népdal, más népek dalai, műdal) műdalfeldolgozások, kánon, kétszólamú versmegzenésítések). Legyenek képesek a gyerekek 4-5 perces zenei részletet figyelemmel követni, többszöri előzetes értelmező (spontán reakciók, asszociációk, irányított kérdések) meghallgatás után. Hallásfejlesztés terén tudjanak a gyerekek tanári irányítással ritmus- és dallammotívumot gyakorló nevükkel visszaidézni (utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás). Tudjanak a gyerekek 50 magyar dalt emlékezetből, a tanult tempójelzésekkel, dinamikai jelek alkalmazásával. (kb. 20-at tudjanak játszani), és kb. 10-15 más nyelvű játékos dalt és éneket lehetőleg eredeti nyelven (más kontinens, Európa, kisebbségek, etnikumok dalkincséből). Fontos az improvizációs készség fejlesztése, az improvizáció gyakorlása az érzelmi gazdagság és a fantázia fejlesztése céljából.
Ritmikai ismeretek
Nyújtott és éles ritmus (a magyar népdalok alkalmazkodó ritmusából következően).
A tanult ritmusképletek felismerése, megszólaltatása, hármas ütemben is.
Dallami ismeretek
A könnyebb hétfokú hangkészletű dalok közül legalább 10-et mindenki tudjon önállóan szolmizálva énekelni, úgy, hogy az ne csak „szöveg”, hanem készségszintű zenei tartalom legyen. Hétfokú dallamok (fá és ti) olvasása és írása. Ismert dalok szolmizálása.
Zenehallgatás
A meghallgatott zenés mesék felidézése, karakterdarabok szóbeli jellemzése, a tanult népdalok felismerése zeneművekben és feldolgozásokban.
Vizuális kultúra
A vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző- és iparművészettel foglalkozik, hanem magába foglalja a vizuális jelenségek, a vizuális közlések köznapi formáit is. Mivel a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra területei a különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló hatásukat és különböző képességek fejlesztésére alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A vizuális kultúra megfelelő szintű tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok elsajátításának színvonalára is.
A vizuális kultúra kerettanterv A) és B) változata
A kerettanterv A) és B) változatának szerkezete megegyezik a NAT 2003 vizuális kultúra műveltségi részterületének szerkezetével. Ezekben a különböző tevékenységek, tananyagok (fogalmak) - csakúgy mint az alaptantervben - abban a képességcsaládban szerepelnek, amelyek fejlesztését leginkább szolgálják. Itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A szabadkézi rajzolás például minden szakaszban fontos eleme a képzésnek!)
Az A) és B) változatban a témakörök nem sorrendben, hanem a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva, komplex feladatok kapcsán kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak.
A kerettanterv témaköreihez időkeretek nem határozhatók meg, mivel a vizuális művészeti nevelés olyan komplex feladatokban, feladategyüttesekben valósul meg, amelyekben egyidejűleg több különböző képesség fejlesztése és különböző ismeretek megszerzése történik. Így az egyes témakörök, projektek a tanár döntéseit, feldolgozásra vonatkozó elképzeléseit tartalmazó, a tanulócsoportok sajátosságait is figyelembe vevő tanéves tanítási programjában fognak időkeretekben is realizálódni.
A vizuális kultúra kerettanterv C) változata
A vizuális kultúra kerettanterv C) változata projektrendszerű, abban egy-egy témakör köré csoportosítva jelennek meg a fejlesztést szolgáló tevékenységek, a megszerzendő ismeretek. Ez a tanulási forma nagyobb lehetőséget nyújt az integrációra, a más tanórákon szerzett ismeretek hasznosítására. Az átfogó témakörök kijelölése a lehetséges kapcsolódások figyelembevételével történt. Más tantárgyi tartalmak érintése természetesen a vizuális kultúra aspektusából történik. A kerettanterv csak az átfogó témakörökre tesz javaslatot, és arra, hogy ott milyen vizuális fejlesztési tevékenységek ajánlottak. Egy-egy témakörön belül több projekt is szervezhető. A tanár feladata, hogy meghatározza, aktualizálja, pontosítsa a konkrét projektfeladatokat, a tanulócsoportok ismeretében megtervezze azok sorrendjét és az optimális időkereteket.
A továbbhaladás feltételei az A), B) és C) változatoknál azonosak!
1-4. évfolyam
A vizuális kultúra tantárgya természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és más (pl. nyelvi vagy természettudományos alapú) tantárgyakkal. Erre az alsó tagozatban különösen jó lehetőség adódik Az A) és a C) változatban elfogadható időkeretekben lehet a kisgyermekekkel az egyébként időigényes vizuális kultúra tevékenységeket végezni a tantárgyi órán, a B) változatot választóknak azonban fokozottan ajánlott a tantárgyi együttműködési lehetőségeket kihasználni. Különösen jól szervezhetők a művészetek: a tantervben összességében biztosított 5 óra megfelelő előkészítések mellett elfogadható alaphelyzetet eredményezhet. Így integrációkkal, komplex vagy homogén tantárgyi tömbösítéssel a vizuális kultúrától az ének-zenén át a dráma és tánc tantárgyáig mindegyikben nyugodt körülmények között folyhat a képességek fejlesztése.
A továbbhaladás feltételei mindhárom változatnál azonosak!
Célok és feladatok
- a tanulók látáskultúrájának megalapozása
- a vizuális megismerő-, befogadó- és alkotóképességek fejlesztése
- a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése
- a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodás segítése
- a síkbeli, térbeli ábrázoló-, kifejező-, közlő-, alakító-, konstruálóképességek fejlesztése
- fejleszteni a tanulók kritikus befogadóképességének megalapozását
- erősíteni a művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő személyiségformáló szerepét
- érzelmekkel kísért önkifejezés, képi gondolkodás fejlesztése, vizuális képzetkincs bővítése
Fejlesztési követelmények az 1-4. évfolyamon:
- a tanulók gondolatainak, érzéseinek, élményeinek vizuális eszközökkel való kifejezése
- tudjon térben tájékozódni és értelmezni a vizuális jeleket
- mások munkájának megbecsülése,a kultúra és a környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság, az értékes és az értéktelen megkülönböztetésének elősegítése
- kreatív, örömteli alkotás, vizuális, esztétikai, művészeti képzetek alakítása
- műalkotások nézegetése adott szempontok szerint
- egyéni ízlésítéletek megfogalmazása
A tantárgyi fejlesztési feladatok kódolása
1. megismerő- és befogadóképességek
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
1.3 Kommnikációs képességek
2. Kreativitás
2.1 Alkotóképességek
2.2 Problémamegoldó képesség
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
A) és B) változat
A táblázatokban félkövér szedéssel jelöltük a B) (minimális) változat tevékenységeit és a legfontosabb fogalmakat.
1. Megismerő- és befogadóképességek 
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 

(n) 
(d)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek
Közvetlen élmények
Szobor, festmény, tárgy készítése műélmény alapján. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 
Szabadkézi rajzolás, festés: változások ábrázolása, növekedés bemutatása élményhelyzetben, modell (tárgy, élőlény, látvány) ábrázolása a megfigyelés friss élményével. 
Vizuális műalkotások, természeti és ember alkotta látványok esztétikai minőségeinek jellemzése. Tetszésen alapuló személyes véleményalkotás: tetszik, nem tetszik, szép, csúnya. Egyéni meglátások, asszociációk. 
Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az élmények szóbeli megfogalmazása. 
Művészet; látvány, kép; anyag. 
Tetszik, nem tetszik. 
Kompozíció; hangsúlyozás színnel, mérettel. 
Sötét, világos, élénk, tompa szín; kék, vörös, sárga, fehér, fekete, kékes, vöröses, sárgás, zöldesszürke, barna színek; ultramarinkék, türkizkék, kárminvörös, cinóber, okker. 
Egyenes, görbe, hosszú, rövid, zárt, nyitott, folyamatos, megszakadó vonal. 
Érdes, kiemelkedő, sima, lapos, bemélyedő felület. 
Kicsi, nagy, kerek, szögletes, nyúlánk, kövér, zárt, nyitott, szabályos forma. 
Rajzolás, festés, ábrázolás, alkotás (alkot, alkoss). 
Környezetismeret 

Matematika 

Technika és életvitel 




Változás, növekedés; modell ábrázolása. 
Áttetsző, víztaszító, fedő, híg, sűrű, gyúrható, téphető, vágható, hajlítható, oldható, kemény, lágy anyag; éles, hegyes, szúrós, tompa eszköz.

(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 

(d) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(i)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Eligazodás, tájékozódás a képzőművészeti alkotások, tárgyak, építmények és anyagok között 
Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok gyűjtése. A gyűjtött anyagok, valóságban szemlélt és reprodukción közvetített természeti és mesterséges tárgyak jellemzése, csoportosítása. 
Különböző tárgyak, alkotások, természeti és ember alkotta látványok külső jegyeinek megállapítása, összehasonlítása az elemzésben és az alkotómunka során. 
Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén út, épület, jelzőtábla segítségével. 
Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek tanulása elemzésben és alkotásban. Különbségtétel, eligazodás a) térrészek, tárgyak, formák között; b) a valós és az ábrázolt térben a tárgyak helye és a megfigyelhető irányok között.
Saját készítésű tárgy, boltban vásárolt tárgy; használati tárgy, dísztárgy; bútor, szerszám, munkaeszköz, edény, könyv; játék, ruha. 
Agyag, papír, textil, kő, fém. 

Forma, szín, vonal, felület. Folt, test, síkforma, térforma. Természetes és mesterséges forma. Színes, vonalas, foltszerű kép; álló, fekvő, hosszúkás, keskeny, négyzet alakú képforma; elhelyezés keresztben, hosszában, átlósan. Szimmetria, szimmetrikus. 
Hosszúság, szélesség, magasság; kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, alacsonyabb-magasabb, hosszabb-rövidebb térbeli formák.
Matematika 

Magyar nyelv és irodalom 
Környezetismeret 



Térbeli formák kiterjedésének, méreteinek, a téri helyzetek és a takarás jelenségének megállapítása. 
Építészeti makettek készítése egyszerű anyagokból közösen; elrendezés felületen, terepasztalon. 
Elemző beszélgetés műalkotásokról: vizuális nyelv és ábrázolási téma (színek, formák, kompozíció; ábrázolt tárgyak, élőlények, események), az alkotás technikai megoldása. 
Műalkotásokban ábrázolt személyek, lények azonosítása attribútumok alapján. 
Képzőművészeti alkotások csoportosítása; egyszerű jellemzőik vizsgálata különböző szempontok alapján: a) művészeti terület és műfaj szerint 
b) ábrázolási téma szerint 
c) technikája, anyaga szerint. 
Építészeti és képzőművészeti alkotások származási helyének megkeresése térképen.
Álló, fekvő forma. Nyújtott-zömök, íves-szögletes, világos-sötét, érdes-sima ellentét. 
Belső és külső, kívül és belül; fent, lent, középen; jobbra, balra, szélen. Takarás. 

Szobor, festmény, rajz, építmény; szobrászat, festészet, építészet. 
Épület; ház, lakóépület; híd, torony, út; tető, pince, padlás, folyosó, kapu, lépcsőház, előcsarnok szoba, terem. Építészeti makett, terepasztal. 
Falfestmény; emlékmű, köztéri szobor ; dombormű; arckép, csendélet, tájkép; állatot, embert ábrázoló szobor; kőszobor, fémszobor, drótszobor.

(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 
(P) 

(d) 
(szk) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(i)
1.3. Kommunikációs képességek 
Vizuális információ; tudományos és köznapi kommunikáció 
Vizuális jelek, jelképek használata az alkotómunkában és olvasásuk, értelmezésük (pl. a tiltás, irány jele). 
Képek, látványok, események leírása, leírás alapján vizuális alkotás készítése. 
Egyszerű közlő ábrák értelmezése, készítése: magyarázó-értelmező ábrázolások építészethez és természettudományokhoz kapcsolódó szándékkal. 
Modell utáni ábrázolás; nézetrajzok vázlatos készítése elölről, oldalról, felülről. Térképvázlat készítése, térképek, térképrajzok olvasása. 
Történés, esemény bemutatása képsorral (pl. képregény rajzolása; fotók sorba rakása). Egyszerű magyarázó ábrázolás és szöveges magyarázat alapján műveletek elvégzése (pl. origami készítésének lépései). 
Az emberi gesztusok, mozdulatok értelmezése. Érzelemvilágot, hangulatiságot kifejező arckép, árnykép festése. Emberek, állatok, gépek mozgásának, mozgásfázisainak ábrázolása témakeretben. Fotóalbum nézegetése és készítése gyűjtött képek csoportosításával 
Ünnepi díszek, ünnepi dekoráció közös tervezése, készítése. 
Jel. 
Egyszínű folt, színfolt, színkeverés; tárgy körvonala, vonalas ceruzarajz. 

Ábra, magyarázó rajz, alaprajz; növekedés ábrázolása. 
Térképvázlat, térképrajz. 
Nézetrajz, elöl-, oldal-, felülnézet. 

Arckifejezés, mozdulat, mozgásfázis. Árnykép. 
Képsor. 

Fénykép, fotóalbum; családi kép, emlékkép, igazolványkép; újságfotó, művészfotó, reklámfotó. 

Ünnepi díszek, ünnepi dekoráció, dísz, minta. 
Szín-, vonal- és formaritmus. 
Felezés, negyedelés. 

Magyar nyelv és irodalom 

Környezetismeret 

Dráma és tánc 

Ének-zene 

Matematika 
2. Kreativitás
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások

(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 

(é) 
(egy)
2. Kreativitás 
2.1. Alkotóképességek 
Alkotás elképzelés, tervezés, fantázia alapján 
Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. Illusztráció készítése szépirodalmi alkotásokhoz. 
Élmények, átélt, elképzelt vagy valós események, történések, emlékek vizuális megjelenítése síkon és térben. Álomkép, mesekép rajzolása, festése. 
Élőlények, tárgyak, jelenségek ábrázolása különféle célokra emlékezetből. 
Dramatizált történet előadása bábozással. 
Bábok és bábdíszlet készítése kitalált történetekhez, szépirodalmi alkotások bábszínpadi megjelenítéséhez; bábjáték. 
Jelmezkészítés saját célra, iskolai rendezvényekre. 
Illusztráció, álomkép, emlékkép, elképzelés, mesekép. Élmény, történet, emlék. 
Ecsetrajz, tempera- és akvarellfestés; gipszfaragás, kollázs, lenyomat (krumpli-, papír-, dugó-, növénynyomat), krumplinyomda, pecsételés, agyagszobor mintázással, papírszobor; papírhajtogatás, origami, papír-színespapír ragasztás, kivágás. 
Báb, bábdíszlet, jelmez; síkbáb, kesztyűbáb, ujjbáb. 
Agyag, agyagedény, cserépedény, rongybaba, edény, játéktárgy. Csomagolás. 
Szín-, forma- és vonalritmus. 
Fonás, gyöngyfűzés, kötözés, szövés, textilfestés, papír- és textilbatik; kötözés, nyírás, rojtozás, sodrás, száradás, tépés. 
Magyar nyelv és irodalom 

Környezetismeret 

Dráma és tánc 

Technika és életvitel 



Egyszerű tárgyak készítése saját célra és ajándékként: munkaeszközök (pl. rajzpálcika, mintázóbotocska); álarc; játékok (pl. rongybaba), edényféleségek (pl. agyagedény, aprótárg- tároló), egyéb használati tárgyak, dísztárgyak különböző anyagokból konstruálva, átalakítva. Díszítmény (pl. textilminta) tervezése megadott funkciókhoz, tárgyak díszítése. Tárgyak csomagolása. 
Anyagok és eszközök jellemzőinek, használatának megtapasztalása, műveletek végzése.
Ceruza, diófapác, ecset, festék, fedőfesték, temperafesték, vízfesték, tus, viasz, zsírkréta, filctoll, papír/papírlap (rajzlap, írólap), színes ceruza, szövőszék, természetes anyagok (csuhé, fa, szalma, nád - helyi körülmények szerint); paletta, vizesedény, szerszám, rajzórák munkaeszközei.

(Ö) 
(T) 

(d) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p)
2.2. Problémamegoldó képesség
Problémahelyzetek általános és vizuális úton történő megoldása 
A kapott vagy választott feladat értelmezése. A feladatmegoldásban szükség esetén műveletek lépéssorendjének betartása. 
A feladatnak és az ábrázolási-kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek kiválasztása a lehetőségek közül. (Pl. Egy bizonyos játéktárgyat milyen anyagokból lehet elkészíteni? Egy vizuális jel hogyan tud figyelemfelkeltő lenni?) 
A felszerelés gondozása. 
A terem átrendezése a tevékenységnek megfelelően. 

Technika és életvitel 
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások


(Ö) 
(TE) 

(k) 
(d) 
(kr)
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotó és a műbefogadó tevékenységekben. 
A tetszés megfogalmazása. 
Választás felkínált feladatlehetőségek közül. 
A társakkal való együttműködés közös tevékenységekben, alkotómunkában. 
Saját alkotások elemzése, értékelése a szándék és az eredmény viszonylatában. 

Magyar nyelv és irodalom 
C) változat
Ez a tantervi ajánlat a más tantárgyakkal történő harmonikus együttműködésen alapszik. Az összehangolás alapját azok az élethelyzetek - avagy projektek - jelentik, amelyek többféle művészetet és többféle tudományterületet egyszerre érintenek. Így tehát a tanító különféle tantárgyat tud egybeszervezni (amennyiben pedig több tanító tanítja az egyes osztályokat, néhány közös projekt erejéig megtehetik, hogy mind a tanítás megtervezésében, mind a tanításban és a tanulási folyamatok segítésében együtt dolgoznak). Kínálatunk azonban - a tantárgy karakterénél fogva - vizuális nevelés központú. Az élethelyzetben meglelt vizuáliskultúra-tartalmak köré szerveződnek más tantárgyak, nevelési területek tananyagai, fejlesztési területei.
A más kerettantervi tantárgyakhoz való kapcsolódá főképpen a következő vonatkozásokban lelhető fel:
- más területek tananyagai a vizuális kultúra tantárgya számára ábrázolási tematikákat jelentenek (pl. a mese, monda, a magyar nyelv és irodalom tananyaga, a mese vagy monda szereplője vagy a meseélmény képi megjelenítése a vizuális kultúra területe);
- olyan több területen megegyező tananyagoknál, amelyek megismerési mélystruktúrájukban azonosak, pusztán az érzékszervi megközelítés vagy a feldolgozás tevékenységfajtája más (mint például: ritmus a vizualitásban, a zenében, a természetben);
- ahol más tantárgyak egyes tananyagaikat eleve vizuális vonatkozásban, szellemben közlik (pl. helymeghatározások a matematikában a geometria területén);
- ha a projekt szocializációs magja bizonyos vonatkozásaiban más tantárgyban tananyagként szerepel (pl. az ajándékozás, köszöntés, a magyar nyelv és irodalom kulturált nyelvi magatartásra vonatkozó tananyaga).
A természeti világ látható megnyilvánulásai, tárgyak, élőlények vizuális jellemzői
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök 
(projektek)
Tevékenységek
A tartalom 
fogalomrendszere
Kapcsoló- 
dások

(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 

(n) 
(szk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(lk)
I. Megismerő-, befogadóképességek 
I.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
I.2. Ismeret- 
szerzési képességek 
- tanulási képességek 
- térbeli tájékozódás 
I.3. Kommunikációs képességek 
Kreativitás 
2.1 Alkotó képességek 
2.2 Problémamegoldó képességek 
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
Az érintetlen természet szépsége és vizuális értelmezése. Saját ábrázolásokból és gyűjtött képekből, anyagokból összeállított tematikus mappák, „enciklopédiák” készítése. 
Tájak, természeti jelenségek, emberek, növények, állatok látványai és képi magyarázatai. (Alak, testfelépítés, mozgás-változás/ fejlődés, színbeli jellemzők, élőhelyek. Természetes anyagok tulajdonságai, felhasználása.) 
Szabadkézi rajzolás, festés emlékezetből és modellről friss élmények alapján. 
Természeti látványok vizuális nyelvi és esztétikai minőségeinek érzelmi alapokon nyugvó jellemzése. 
Látványok, események leírása, leírás alapján vizuális alkotás készítése. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás, különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az élmények szóbeli megfogalmazása. 
Közlő ábrák (például élőlény fejlődése, időjárási összefüggések, mozgásfázisok) készítése rajzban, képsorban, folyamat értelmezése (például fotók sorba rakásával). 
Modell utáni ábrázolás; nézetrajzok vázlatos készítése. 
Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása a tevékenységekben. 
A felszerelés gondozása. 
A terem átrendezése a tevékenységnek megfelelően. 
Látvány, kép. 
Tetszik, nem tetszik. 
Tárgy körvonala, vonalas ceruzarajz. 
Ábra, magyarázórajz, növekedés ábrázolása. Nézetrajz, elöl-, oldal-, felülnézet. Sötét, világos, élénk, tompa szín; kék, vörös, sárga, fehér, fekete, kékes, vöröses, sárgás, zöldesszürke, barna színek; ultramarinkék, türkizkék, kárminvörös, cinóber, okker. 
Egyenes, görbe, hosszú, rövid, zárt, nyitott, folyamatos, megszakadó vonal. 
Érdes, kiemelkedő, sima, lapos, bemélyedő felület. 
Kicsi, nagy, kerek, szögletes, nyúlánk, kövér, zárt, nyitott, szabályos forma. 
Rajzolás, festés, ábrázolás, alkotás. 
Változás, növekedés; modell ábrázolása. 
Áttetsző, víztaszító, fedő, híg, sűrű, gyúrható, téphető, vágható, hajlítható, oldható, kemény, lágy anyag; éles, hegyes, szúrós, tompa eszköz.
Környezetismeret 1-4. évf. 
Megismerési módszerek megalapozása; 
Az élettelen és az élő természet alapismeretei. 
(Pl. Élőlények megfigyelése. Tapasztalatok rajzos rögzítése.) 
Matematika 1-4. évf. 
Mérhető tulajdon- 
ságok, mérés: Érzékszervi megfigyelés alapján összehasonlítások végzése a valóság tárgyairól, alakzatokról, dolgokról. 
Az ember alkotta látható világ, a természeti és a mesterséges környezet kapcsolatának képi megragadásai

Kód
Tantárgyi 
fejlesztési 
feladatok

Témakörök (projektek)

Tevékenységek
A tartalom 
fogalomrendszere
Kap- 
csolódások

(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 

(k) 
(d) 
(szk) 
(lk) 
(é) 
(kr) 
(egy) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
1.2. Ismeret- 
szerzési képességek 
- tanulási képességek 
- térbeli tájékozódás 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó- 
képességek 
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
A lakóhely vizuálisan megragadható jellemzőinek feldolgozása komplex makettekben, életképi jelenetes konstrukciókban. 
A település táji környezete, építészete, műemlékei, utcarendszere, közlekedése, az utca, közterek és középületek művészete és jelrendszerei. Az ott lakó emberek jellegzetes foglakozásai, a munkahelyek és a szórakozási lehetőségek képi-tárgyi világának néhány jellegzetessége. 
Téri helyzetek, irányok közötti eligazodás elemzésben (például a település építményei, utcarendszere) és alkotásban, építészeti makettkészítés közösen. 
Térképvázlat készítése, térképek, térképrajzok olvasása. 
Vizuális jelek használata az alkotómunkában és olvasásuk, értelmezésük (pl. a tiltás, irány jele). 
A kapott vagy választott feladat értelmezése. A feladatmegoldásban szükség esetén műveletek lépéssorendjének betartása. 
A feladatnak és az ábrázolási-kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek kiválasztása a lehetőségek közül. (Pl. Egy bizonyos egy vizuális jel hogyan tud figyelemfelkeltő lenni?) 
Anyagok és eszközök jellemzőinek, használatának megtapasztalása. 
A felszerelés gondozása. A terem átrendezése a tevékenységnek megfelelően. Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása a tevékenységekben.
Hosszúság, szélesség, magasság; kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, alacsonyabb-magasabb, hosszabb-rövidebb térbeli formák. 
Álló, fekvő forma. Nyújtott-zömök, íves-szögletes, világos-sötét, érdes-sima ellentét. 
Belső és külső, kívül és belül; fent, lent, középen; jobbra, balra, szélen. 
Épület; ház, lakóépület; híd, torony, út. 
Építészeti makett, terepasztal. 
Jel. 
Egyszínű folt, színfolt, színkeverés. 
Térképvázlat, térképrajz. 
Falfestmény; emlékmű, köztéri szobor 
Technika és életvitel 1-4. évf. 
Ember és környezete. 
Környezet- 
ismeret 1-4. évf. Tájékozódási alapismeretek: A lakóhely térképen. Tájaink képekben.



Választás feladatlehetőségekben. A társakkal való együttműködés közös tevékenységekben, alkotómunkában. 
Saját alkotások elemzése, értékelése a szándék és az eredmény viszonylatában.


(Ö) 
(I) 
(T) 

(szk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(kr) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
1.2. Ismeret- 
szerzési képességek 
- tanulási képességek 
- térbeli tájékozódás 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó képességek 
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
A lakókörnyezet terei, tárgyai, az otthonhoz kapcsolódó tevékenységek. 
A művészet és a természet megjelenése a lakókörnyezetben.
A kertes családi ház és a tömbházi lakás mint építménytípus; funkcionális térrészeik tanulása elemzésben és alkotásban. Különbségtétel, eligazodás a) térrészek, tárgyak, formák között; b) a valós és az ábrázolt térben a tárgyak helye és a megfigyelhető irányok között. 
Tárgyak csoportosítása funkció szerint. Tárgyak tervezése és készítése. 
Lakás, kert ábrázolása elképzelés és emlékezet alapján. Alaprajzvázlat készítése. 
Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotó tevékenységekben. 
Saját alkotások elemzése, értékelése a szándék és az eredmény viszonylatában. 
Lakás, ház, tető, pince, padlás, folyosó, kapu, lépcsőház, szoba. Alaprajz. 
Saját készítésű tárgy, boltban vásárolt tárgy; használati tárgy, dísztárgy; bútor, szerszám, munkaeszköz, edény, könyv; játék, ruha. 
Agyag, papír, textil, kő, fém. 

Forma, szín, vonal, felület. Folt, test, síkforma, térforma. Természetes és mesterséges forma. Színes, vonalas, foltszerű kép; álló, fekvő, hosszúkás, keskeny, négyzet alakú képforma; elhelyezés keresztben, hosszában, átlósan. Kívül, belül, fent, lent. Szimmetria, szimmetrikus.
Technika és életvitel 1-4. évf. Tervezés, építés: Makett építése látszati rajz alapján, építőelemekből, pl. házépítés. Fogalmak: alak, alaprajz, körvonalrajz, látszati rajz, méret, vázlatrajz. 
(Ö) 
(H) 
(E) 
(I) 
(T) 

(lk 
(k) 
(n) 
(p) 
(i) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.2. Ismeret- 
szerzési képességek 
- tanulási képességek 
- térbeli tájékozódás 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó- 
képességek 
Utazás térben és időben. Képzeletbeli utazások, kalandozások vizuális megtervezése és bemutatása. 
Kiválasztott vagy kitalált célok (pl. egy város) milyen közlekedési eszközök használatával, praktikus útiruházatban és poggyásszal érhetők el? Bemutatásra kerülnek az út során érintett tájak, a települések építészeti és más művészeti értékei, az ott lakó emberek kultúrája (pl. öltözködés, ételek, zene). 
Térképvázlat, útvonalrajz készítése, térképek, térképrajzok olvasása. 

Téri helyzetek, irányok közötti eligazodás elemzésben. 
Építészeti és képzőművészeti alkotások származási helyének megkeresése térképen. Fotóalbum készítése gyűjtött képekből, a tanuló által választott témában. 
Egyszerű tárgyak készítése, tervezése (tervezés típusú elképzelése) saját célra (pl. öltözetegyüttes, öltözetkiegészítő tágyak mint táska, ékszer) különböző anyagokból konstruálva, átalakítva. 
Építészeti és képzőművészeti alkotások származási helyének megkeresése térképen. 
Igazolványkép; újságfotó. 
Térkép, útvonal. 
Irányok a térben, síkon.
Környezet- 
ismeret 1-4. évf. 
Közlekedés: Utazás megtervezése. 
Ország- 
ismeret.
(H) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 

(szk) 
(lk) 
(p) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
1.2. Ismeret- 
szerzési képességek 
- tanulási képességek 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó képességek
Vizuáliskultúra-vonatkozások az embernek a termesztett növényekkel és a háziállatokkal, illetve a tárgyakkal való kapcsolatában. 
Virágok, fák, gyümölcsök, gabonafélék, zöldségek vizuális jellemzőinek, termesztésének és felhasználásának bemutatása képekben. 
Élőlények, tárgyak, jelenségek ábrázolása különféle célokra emlékezetből. 
Egyszerű közlő ábrák értelmezése, készítése: magyarázó-értelmező ábrázolások a természettudományokhoz kapcsolódóan. 
Modell utáni ábrázolás; nézetrajzok vázlatos készítése elölről, oldalról, felülről. 
Események, történések ábrázolása emlékezet, elképzelés alapján. 
Tárgy körvonala, vonalas ceruzarajz. 
Ábra, magyarázórajz, növekedés ábrázolása. Nézetrajz, elöl-, oldal-, felülnézet.
Környezet- 
ismeret 1-4. évf. 
Az élő természet alapismeretei: A termesztett növények megfigyelése, leírása, vizsgálata. A vadon élő és a tenyésztett, kedvtelésből vagy társként tartott állatok élete közötti különbség. 
A vizuális művészetek

Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Témakörök (projektek)

Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcso- 
lódások

(Ö) 
(H) 
(E) 
(I) 
(TE) 

(n) 
(d) 
(p) 
(kr) 
(i) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
2.1. Alkotó- 
képességek
A festészeti, szobrászati, grafikai alkotómunka és kiállítások. 
Elemzések képzőművészeti területeken és a tanulók művészekéhez hasonló alkotó és elemző tevékenységei; kiállításendezés a tanulók alkotásaiból.
Vizuális műalkotások vizuális nyelvi és esztétikai minőségeinek érzelmi alapokon nyugvó jellemzése. Tetszésen alapuló személyes véleményalkotás: tetszik, nem tetszik, szép, csúnya. Egyéni meglátások, asszociációk. Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotó és a műbefogadó tevékenységekben. 
Szobor, festmény készítése élmény, műélmény alapján. 
Elemző beszélgetés műalkotásokról: vizuális nyelv és ábrázolási téma (színek, formák, kompozíció; ábrázolt tárgyak, élőlények, események), az alkotás technikai megoldása. 
Műalkotásokban ábrázolt személyek, lények azonosítása attribútumok alapján, jelképek olvasása. 
Képzőművészeti alkotások csoportosítása; egyszerű jellemzőik vizsgálata különböző szempontok alapján: 
a) művészeti terület és műfaj szerint 
b) ábrázolási téma szerint 
c) technikája, anyaga szerint.
Művészet; kép; anyag. 
Tetszik, nem tetszik. 
Kompozíció; hangsúlyozás színnel, mérettel. 
Szobor, festmény, rajz, szobrászat, festészet. 
Dombormű; arckép, csendélet, tájkép; állatot, embert ábrázoló szobor; kőszobor, fémszobor, drótszobor. 
Agyagszobor mintázással, papírszobor. 
Ceruza, diófapác, ecset, festék, fedőfesték, temperafesték, vízfesték, tus, viasz, zsírkréta, filctoll, papír/papírlap (rajzlap, írólap), színes ceruza, paletta, vizesedény, szerszám, rajzórák munkaeszközei.
Ének-zene 
1. évf. 
Zenehallgatás: Dinamikai ellnetétpárok (halk, hangos) megkülönböztetése. 
Zenei ismeretek 
- Ritmikai: Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, ütemhangsúly.
(Ö) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 

(k) 
(szk) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(kr) 
(i) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó képességek
Az információt segítő vizuális művészetek az ember mindennapi életében (csomagolásokon, kulturális rendezvények kísérő kiadványain, könyveken). 
A tárgyművészetek és a múzeumok; építőművészet.
Csomagolások, reklámanyagok, reklámképek csoportosítása, rendezgetése (milyen tárgyfajtára vonatkozik? mit üzen?). 
Fotók csoportosítása. Vizuális jelek használata az alkotómunkában és olvasásuk, értelmezésük (pl. a különböző nyilak szerepe). 
Tárgykészítések különféle célokra: egyszerű szövött, fonott, festett textiltárgyak, agyagedények, ékszerek készítése. 
Tárgy használatának, működésének magyarázata rajzban, képsorokkal, jelekkel. 
Tárgyforma, építészeti forma és építészeti terek kapcsolata a funkcióval. 
Díszítmények, motívumok alkalmazkodása a formához 
- megfigyelések elemzésekben, alkotómunka. 
Természetes anyagok (csuhé, fa, szalma, nád - helyi körülmények szerint) és mesterséges anyagok használata.
Reklámfotó. 
Jel, ábra, fotó. 
Képsor. 
Csomagolás. 
Szövőszék, természetes anyagok (csuhé, fa, szalma, nád); mesterséges anyagok. 
Tárgy, népművészet, iparművészet. 
Építmény; építészet. 
Technika és életvitel 
1. évf. 
Az anyag fölhasználása: Kézművesség. Az anyagokhoz kötődő mesterségek és szakmák. 
Az emberi kapcsolatok, az ember érzelmi-gondolati-képzeleti világának látható kifejeződései

Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Témakörök (projektek)

Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcso- 
lódások

(Ö) 
(H) 
(I) 
(TE) 

(d) 
(é) 
(egy) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége 
- motoros készségek 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
2. Kreativitás 
2.1. Alkotó- 
képességek
Az ünnep és a családi, baráti együttlétek tárgyi és képi világa. 
Az ünnepi öltözet, a szépen terített asztal és az ajándékozás. 
Élmények, átélt, elképzelt vagy valós események, történések, emlékek vizuális megjelenítése síkon és térben. 
Az emberi gesztusok, mozdulatok értelmezése. Érzelemvilágot, hangulatiságot kifejező arckép, csoportkép festése. 
Fotóalbum nézegetése és készítése gyűjtött képekből az ünnep, a család témájában. 
Ünnepi díszek, ünnepi dekoráció közös tervezése, készítése. 
Egyszerű tárgyak készítése ajándékként munkaeszközök (pl. játékok, tárolóedény-féleségek, egyéb használati tárgyak, dísztárgyak különböző anyagokból konstruálva, átalakítva. Díszítmény (pl. textilminta) tervezése megadott funkciókhoz, tárgyak díszítése. Tárgyak csomagolása.
Arckifejezés, mozdulat, mozgásfázis. 
Fénykép, fotóalbum; családi kép, emlékkép, 
Ünnepi díszek, ünnepi dekoráció, dísz, minta. 
Szín, vonal- és formaritmus. 
Felezés, negyedelés. 
Papírhajtogatás, origami, papír-színespapír ragasztás, kivágás. 
Ajándéktárgy; agyag, agyagedény, cserépedény, rongybaba, edény, játéktárgy. 
Csomagolás. 
Fonás, gyöngyfűzés, kötözés, szövés, textilfestés, papír- és textilbatik; kötözés, nyírás, rojtozás, sodrás, száradás, tépés.
Magyar nyelv és irodalom 
1. évf. Kulturált nyelvi magatartás: Az ajándékozás, köszöntés.
(Ö) 
(H) 
(E) 
(I) 
(TE) 
(T) 


(k) 
(n) 
(szk) 
(egy) 
1. Megismerő-, befogadóképességek 
1.3. Kommuni- 
kációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó- 
képességek 
2.2. Probléma- 
megoldó képességek 
Az irodalom, a zene és a színház kapcsolata a vizuális kultúrával. 
Mesék, történetek bábjátékos előadása. Képes mesekönyvek, verseskönyvek készítése.
Dramatizált történet előadása bábozással. 
Események leírása, leírás alapján vizuális alkotás készítése. 
Szobor, festmény, tárgy készítése műélmény alapján. 
Bábok és bábdíszlet készítése kitalált történetekhez, szépirodalmi alkotások bábszínpadi megjelenítéséhez; bábjáték. 
Jelmezkészítés. 
Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. Illusztráció készítése szépirodalmi alkotásokhoz. 
A kapott vagy választott feladat értelmezése. A feladatmegoldásban szükség esetén műveletek lépéssorendjének betartása (pl. bábkészítés síkbábtechnika esetén). 
A feladatnak és az ábrázolási-kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek kiválasztása a lehetőségek közül. (Pl. Egy bábot milyen anyagokból lehet elkészíteni? A díszletnek milyen méretűnek kell lennie? - A könyv elkészítéséhez előbb készen kell lenni a lapoknak és a borítónak.) 
A terem átrendezése a tevékenységnek megfelelően. 
Illusztráció, mesekép. 
Ecsetrajz, tempera- és akvarellfestés; gipszfaragás, kollázs, lenyomat (krumpli-, papír-, dugó-, növénynyomat), krumplinyomda, pecsételés. 
Báb, bábdíszlet, jelmez; síkbáb, kesztyűbáb, ujjbáb.
Magyar nyelv és irodalom 
1-4. évf. Irodalomolvasás, szövegértés: Mesemondás, képolvasás. Illusztráció készítése. 
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat: A kép és a szöveg kapcsolata. 
Dramatizált mesék. Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. 

Ének-zene 
1-4. évf. Zenehallgatás: Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásában. 
(Ö) 
(TE) 

(k) 
(lk)
1.3. Kommunikációs képességek 
Kreativitás 
2.1. Alkotó- 
képességek 
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 
lképzelések, képzeleti képek, álmok, vizuális fantázia képi-plasztikai megjelenítése.
Álomkép festése, rajzolása. (TE) 
Elképzelt történet bemutatása képsorral (pl. képregény rajzolása). 
Szobor, festmény, tárgy készítése elképzelés, fantázia alapján. 
Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása az alkotó tevékenységekben. 
Álomkép, emlékkép, elképzelés. Élmény, történet, emlék. 
Agyagszobor mintázással, papírszobor.
Ének-zene 
1-4. évf. 
Zenehallgatás
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételei az A), B) és C) változatoknál azonosak!
Első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és második osztályt egy fejlesztési szakasznak tekinti.
A 2. évfolyam végén
Legyen képes a tanuló:
- felismerhető ábrázolást készíteni (pl. ház, fa, ember, királykisasszony, alma).
- az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra, a felszerelése önálló rendben tartására,
- a képalkotási tevékenységek közül legalább a személyes ént kifejező alkotások létrehozására,
- alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve felismerésére,
- a szobor, festmény, tárgy, épület megkülönböztetésére,
- látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére.
A 3. évfolyam végén
Legyen képes a tanuló:
- az alkotómunkában a vizuális nyelvi kifejezőeszközök alkalmazására (elemek, ritmusok, síkbeli és térbeli kompozíciók),
- műélmények néhány perces ismertetésére, egy-két műalkotás felismerésére
- vizuális nyelv adott szintű használatára, egyszerű magyarázóábrák készítésére
- tárgyalkotásra a konstruálás szabályainak figyelembevételével,
- múzeumi, kiállítási élmények befogadására.
4. évfolyam végén
Legyen képes a tanuló:
- az alkotó és megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladat értelmezésére,
- a tantervben meghatározott alkotási tevékenységek közül legalább a következőkre: élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; egy tárgy modell utáni ábrázolása, jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása,
- alkotó tevékenysége során a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használatára, legyen képes ezeket az ismereteit látványok, műalkotások olvasásába beépíteni,
- a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek megkülönböztetésére (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép),
- látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére és megfigyeléseinek, gondolatainak, érzéseinek elmondására,
- az újólag belépő anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra,
- a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatára.
INFORMATIKA
Célok és feladatok
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira.
Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is. E) gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására (az egész életen át tartó tanulás koncepciója).
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét.
Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi.
A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési formájáról van szó.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
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A tanterv kétféle órakeretre épülő változata közötti különbség elsősorban az alkotásra, a számítástechnikai produktumok elkészítésére, a gyakorlásra fordítható időben van. Azonos az elsajátítandó ismeretanyag és a megfogalmazott követelmények sora.
A kétféle óraszámú modell lehetővé teszi, hogy az iskola a számára optimális módon alakítsa ki tantárgyi struktúráját.
A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló
- tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját,
- elkészített dokumentumait,
- ismereteinek szintjét,
- fejlődését,
- órai aktivítását,
- együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét)
értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel.
A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai
A kisiskolások tevékenységét a játék és az önálló alkotás igénye jellemzi. Figyelmük azonban még nem tartós, ezért nem számíthatunk egy teljes tanóra folyamán egyenletes teljesítményre.
Elsősorban a tanulói tevékenység rendszeres figyelemmel kísérésével tudunk információt szerezni a tanítási folyamatról. Érdemes hosszabb időszakban megfigyelni a kicsik tevékenykedését, részvételét a foglalkozásokon.
Az értékelés alapja elsősorban a tanulói tevékenység, másodsorban a tanulói produktum.
Az esetenként alkalmazott értékelés változatos, de rendszeres, a kisgyermek által is felismerhető rendszerű legyen: szóbeli értékelés, rajzos értékelés.
Az értékelésben elsősorban a jól teljesített elemeket emeljük ki. A gyengébben teljesítőket is biztassuk. Ügyeljünk arra, hogy azok a tanulók, akiknek nincs otthon számítógépe, semmiképpen ne érezzék úgy, hogy emiatt lemaradnak.
Mind egyénileg, mind csoportosan és az egész tanulócsoport munkáját értékeljük.
Semmiképpen sem szabad definíciókat, szabályokat betanultatni a gyermekekkel, a számonkérésre ne használjunk kikérdezést, feleltetést, dolgozatírást.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A 11/1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján
- számítógépterem (1 tanuló/1 gép) multimédia számítógépekkel, számítógéptermenként nyomtatóval;
- iskolai könyvtár;
- ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
- megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot;
- adjon segítséget a gyakorlati munkához;
- ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát;
- támogassa a csoportmunkát;
- korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus;
- az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követelményekhez;
- sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig;
- hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be;
- megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit.
Tantárgyi tantervek
A tantervben a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
- kiemelt fejlesztési feladatok:

- énkép és önismeret
ÉN)
- hon- és népismeret
H)
- európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
E)
- környezeti nevelés
K)
- információs és kommunikációs kultúra
I)
- testi és lelki egészség
TE)
- tanulás
T)
- felkészülés a felnőtt lét szerepeire
F)
- kulcskompetenciák:

- kommunikációs
k)
- narratív
n)
- döntési
d)
- szabálykövető
szk)
- lényegkiemelő
lk)
- életvezetési
é)
- együttműködési
egy)
- problémamegoldó
p)
- kritikai
kr)
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
i)
- gondolkodási képességek fejlesztése:

- induktív gondolkodás
ig)
- deduktív gondolkodás
dg)
- korrelatív gondolkodás
kg)
- analógiás gondolkodás
ag)
- vizuális memória
vm)
- megismerési képességek fejlesztése:

- információszerzés és -feldolgozás
if)
- az ismeretek új helyzetben való alkalmazása
úa)
- szövegalkotás képessége
szö)
- a mindennapi életben való eligazodás
gy)
- az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
ö)
Bevezető szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás bevezető szakaszában a kisdiák szerezzen tapasztalatokat a legalapvetőbb informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció „játékszabályai”-ról, alapelemeiről (pl. irányok, betűk - írás, számok - számolás).
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat, elsősorban oktatójátékokat használjon (MINDEN TANTÁRGY).
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek is. Játsszon el és fogalmazzon meg algoritmusokat, ismerjen meg olyan programozási nyelvet, amely alkalmas a robotszerű működés megmutatására, az algoritmusok kipróbálására.
Az információszerzés adatok használatát jelenti. Tudja a kisdiák, hogy személyi adatai fontosak, megfelelően kezelendők.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a gyermek korának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzon. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét! Az egyénileg végzett tevékenységeket váltsák ki a csoportoknak adott, közösen megoldható feladatok. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.
Témakörök
A tananyag fejezetei:
1. Az informatikai eszközök használata
2. Informatika-alkalmazói ismeretek
3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
4. Infokommunikáció
5. Az információs társadalom
6. Könyvtári és médiainformatika
Tartalmak
1. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (5-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Ismerkedés az adott informatikai környezettel (1 óra).

Számítógépes és nem számítógépes informatikai rendszerek megismerése (könyv, TV, telefon, hirdetőtábla stb.).
környezetismeret; 
magyar nyelv és irodalom
I) K) i)
A gépterem rendje.
Gépterem, teremrend.
Beszélgetés. 
Szituációs játékok technikai eszközökkel (pl. telefon, pénztárgép …).
magyar nyelv és irodalom; 
technika
K) szk)
Ismerkedés az adott számítógépes környezettel.
A számítógép főbb részegységei (a megnevezés szintjén).
A jól működő számítógép. 
Az egér használata. 
A géptermi házirend megismerése (érthető és elfogadható szabályok).
magyar nyelv és irodalom; 
környezetismeret; 
testnevelés
szk) lk)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül.
Hogyan „beszélgetünk” a számítógéppel? 
Számítógépes programok.
A billentyűzet használata: 
- ujjgyakorlatok, 
- irányok gyakorlása. 
Programok indítása. 
Programok használata. 
Kilépés a programból.
magyar nyelv és irodalom; 
matematika; 
testnevelés; 
a programok témája szerinti területek
p) ag)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Egyszerű alkotások „kép- és betűnyomdák” használatával.
Elemekből épül fel a kép.
Kész minták használata. 
Betűelemek írása, rajzos feladatok (nem számítógéppel!).
magyar nyelv és irodalom; 
matematika; 
vizuális kultúra
d) úa)

A számítógéppel is elemekből nyomdázhatunk.
Kisgyermekeknek való kész elemekből építkező program használata. Mobiltelefon-logó tervezése.
magyar nyelv és irodalom; 
matematika; 
vizuális kultúra; technika
P) ag) d)
Egyszerű rajzos dokumentumok készítése.
Rajzolóprogram. 
Rajzeszközök. 
Színek.
Rajzoló program futtatása. 
Egyszerű rajzok, ábrák készítése (adott témában). A rajz módosítása.
magyar nyelv és irodalom; 
matematika
szk) lk) d)
Tanult betűk begépelése.
Begépelés, javítás.
Betűk és rajzok párosítása.
magyar nyelv és irodalom; 
matematika
szö)
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
Zene „nyomdázása”.
„Zene alkotása” néhány motívumból közösen.
ének; 
matematika
I)

Képkockák. 
Animáció.
Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése kézi úton.
rajz; 
ének
úa) vm)
Képek (állatok, növények) csoportosítása, értelmezése.
Egyforma, különböző.
Képek gyűjtése. 
A képek csoportosítása különböző szempontok alapján.
matematika; 
környezetismeret
ig) if)
Közhasznú információforrások megismerése.
Képes gyermeklexikon. 
TV-műsor, moziműsor.
Rajzos osztályórarend készítése
magyar nyelv és irodalom; 
osztály
I) if)
3. Infotechnológia (5-13 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Érzékszerveink szerepe az információszerzésben. 
Jelek az állatvilágban. 
Jelek a környezetünkben, pl. piktogram, KRESZ-tábla.
Látható, hallható, tapintható jelek keresése környezetünkben. 
Adott információ kifejezése többféleképpen.
környezetismeret; 
matematika; 
ének; 
testnevelés;
ag)
Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása.
Egyszerű problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Mindennapi feladatok megoldási tervének elkészítése. 
A terv megvalósítása.
magyar nyelv és irodalom; 
matematika; 
technika
ig) 
dg) 
úa)
Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Részek. 
A részek sorrendje.
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 
Algoritmusok kipróbálása, eljátszása, végrehajtása.
matematika; 
technika; 
ének
ig) 
dg)

A teknőc kertje.
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

ag)
Mindennapi adatok leírása (számok, betűk, szavak, rajzok ...).
Személyes adatok.
Anyaggyűjtés. 
Az adatok lejegyzése.
matematika; 
környezetismeret
if)
Az algoritmusokban használt adatok értelmezése.

Az algoritmusban használt adatok kigyűjtése.

if)
Egy egyszerű fejlesztő rendszer, a Logo használata.
A teknőc. 
A teknőc mozgatása. 
Elemi parancsok.
A korosztálynak megfelelő egyszerű fejlesztőrendszer használata, pl. a Logo. 
Egyszerű ábrák rajzolása Logo parancsokkal. 
Teknőc kertje.
matematika
P) 
I) 
úa)
4. Infókommunikáció (2-3 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információszerzés, irányított keresés.
Közhírré tétetik.
Hirdetőtábla készítése.
osztályközösség
if)
5. Az információs társadalom (nincs az óraszámban és nincs követelmény)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Fontos tudnivalók.

Szituációs játékok, 
beszélgetések.

I) 
P) 
k) 
if)
6. Könyvtári és médiainformatika (2-3 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Ismerkedés az iskolai könyvtárral.
A gyermekkönyvtár. 
Képeskönyvek. 
Mesekönyvek, versek. 
Ismeretterjesztő művek.
Beiratkozás. 
A könyvtár elrendezése. 
Viselkedés a könyvtárban.
magyar nyelv és irodalom
gy) szk)
Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban.
Hagyományos és elektronikus dokumentumok.
Különböző tantárgyak tananyagához kapcsolódó művek megkeresése
tantárgyi anyagok
ag) úa) 
é)
A könyv szerzője és tartalma.
Szerző.
Könyvek csoportosítása
tantárgyi anyagok
ag) 
ö) 
lk) 
é)
Az új, informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek kipróbálása.

Mese-, vers-, zenehallgatás. 
CD használata segítséggel. 
Internetes portálok felkeresése.
tantárgyi anyagok
I) 
k) 
é) 
kg)
2. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Ismerkedés az adott informatikai környezettel.
Informatikai környezetek jellemzői.
Számítógépes és nem számítógépes informatikai rendszerek megismerése 
(telefon, televízió, TV-text)

I) 
i)
Számítógépes környezet megismerése. 
A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata.
A számítógép főbb részegységei (a megnevezés szintjén). 
A gépterem rendje.
A legalapvetőbb perifériák feladatának megismerése. 
A géptermi házirend megismerése (érthető és elfogadható szabályok). 
Rajzoljuk le a számítógépet!
vizuális kultúra
szk)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül.
A felhasználó utasításai.
A programok felülete. 
A billentyűzet és az egér használata.

szk) 
k) 
lk)
Számítógépes oktatójátékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése.
A számítógépes programok valamilyen feladatot oldanak meg.
Többféle játék, oktató- ismeretterjesztő program futtatása.
tantárgyi anyagok
p) 
ag)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Egyszerű alkotások „kép- és betűnyomdák” használatával.
A munka megtervezése.
A minták elrendezése. 
Szavak írása (nem számítógéppel!).

d) 
úa)
Egyszerű rajzos dokumentumok készítése.
Rajzolóprogram. 
Színek. 
A rajzeszközök kiválasztása. 
Rajzlap.
Egyszerű rajzok, ábrák készítése önállóan. 
A rajz kifestése többféleképpen. 
A rajzeszközök megfelelő beállításai. 
A rajz folytatása, módosítása.
irodalom; 
vizuális kultúra; 
matematika
P) 
ag) 
d) 
H) 
szk) 
lk) 
d)
Egyszerű szöveges dokumentumok készítése.
A szöveges anyagok fontossága.
Szöveg begépelése, javítása. 
Egyszerű szöveges, illetve rajzos-szöveges dokumentumok készítése.
írás
szö)
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
Zene „nyomdázása”.
Zenei kirakóprogramok használata.

i)

Animáció.
Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése.
testnevelés
úa) 
vm)
Adatok csoportosítása, értelmezése.
Kérdőív, adatlap, nyomtatvány (pl. könyvtári beiratkozás).
Adatok gyűjtése, értelmezése. 
Az adatok csoportosítása különböző szempontok alapján.
környezetismeret
ig) 
if)
Közhasznú információforrások megismerése.
Mikor van nyitva az iskolai könyvtár? 
Tudakozó, Teletext. 
Képes gyermeklexikon.
Iskolai információk keresése.
tantárgyi anyagok
I) 
if)
3. Infotechnológia (6-13 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Érzékszerveink szerepe az információszerzésben. 
Az emberek jelzései egymás felé (mimika, gesztus, testbeszéd).
Látható, hallható. tapintható jelek vizsgálata a környezetünkben. 
Adott információ kifejezése többféleképpen. Egyezményes jeleink.
irodalom, nyelvtan; 
ének-zene; 
matematika
ag)
Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. 
Egyszerű problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Milyen eszközöket használjunk?
Gyűjtőmunka: 
Milyen informatikai eszközt érdemes használni? 
Megoldási terv készítése. 
A terv és a megvalósítás összehasonlítása. 
Mire? Mit? Hogyan?

ig) dg) úa)
Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Részek. 
A részek kapcsolata. 
Sorrend.
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 
Algoritmusok kipróbálása, eljátszása, végrehajtása.
matematika
ig) dg)

Programot írunk!
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

ag)
Mindennapi adatok leírása (számok, szövegek, rajzok …).
Mire szolgálnak az adatok?
Anyaggyűjtés. 
Az adatok elrendezése.
környezetismeret; 
matematika
if)
Az algoritmusokban használt adatok értelmezése.
Kiinduló adat, eredmény.
Az algoritmusban használt adatok kigyűjtése. 
Az adatok változtatásának hatása, nyomon követése.

if)
Egy egyszerű fejlesztő rendszer, a Logo használata.
Eljárás írása 
Ismétlés
A korosztálynak megfelelő egyszerű fejlesztőrendszer használata, pl. a Logo. 
Egyszerű ábrák rajzolása Logo-beli eljárással.

P) 
I) 
úa)
4. Infókommunikáció (2-3 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információszerzés, irányított keresés.
Infókommunikáció otthon, illetve a könyvtárban
A keresés időtartamának és eredményességének megfigyelése.
tantárgyi anyagok
if)
5. Az információs társadalom
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Környezetünkkel informatikai eszközökkel, informatikai módszerekkel tudunk együttműködni.
Hogyan működik ez a világ?
Szituációs játékok, beszélgetések.

I) P) k) if) kr)
6. Könyvtári és médiainformatika (2-3 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezete.
A könyvtár. 
Ismeretterjesztő művek a könyvtárban.
Beiratkozás. 
A könyvtár elrendezése. 
Viselkedés a könyvtárban. 
A könyvtár használatának technikája.
irodalom; 
környezetismeret
gy) szk)
Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban.
Hagyományos és elektronikus dokumentumok.
Több tantárgy tananyagához kapcsolódó művek megkeresése.
irodalom; 
vizuális kultúra; 
környezetismeret
ag) úa)
A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak megállapítása.
A könyv. 
Szépirodalom (mese, regény, vers) 
Szótárak, lexikonok. 
Szerző, mű címe, oldalszám.
Kedvenc könyvem könyvtárosi szemmel - könyvek jellemző adatainak kikeresése.
irodalom
ag) ö)
Az új informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése.
Médiumok. 
Teletext. 
CD használata (elektronikus könyv, szótár).
Információ megkeresése TV teletextről, CD-ről, internetes portálok felkeresése.
tantárgyi anyagok
I) k) é) kg)
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
- Ismerje és tartsa be a számítógépterem és a számítógépek használatának rendjét.
- Ismerje fel a számítógép fő perifériáit, azokat tudja megnevezni.
- Munkái során szerezzen jártasságot a billentyűzet és az egér használatában.
- Tudjon használni egyszerű játék- és oktatóprogramokat.
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
- Szerezzen tapasztalatot rajzos-szöveges dokumentumok kézi elkészítésében.
- Tudja használni egyszerű rajzkészítő program legfontosabb funkcióit.
- Legyen képes egyszerű rajz elkészítésére.
- Tudjon szövegírásra használni egyszerű alkalmazói programot.
- Tudjon lejátszani kész zenei anyagot és animációt.
- Legyen tudomása arról, hogy elkészült munkái elmenthetők, visszatölthetők.
3. Infotechnológia
A tanuló:
- Ismerjen fel jeleket, piktogramokat, tudja értelmezni azokat.
- Tudjon összeválogatni azonos vagy hasonló információt hordozó ábrákat.
- Szerezzen tapasztalatot egyszerű adatok kikeresésében.
- Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat.
- Legyen képes a Logo programozási nyelvben egyszerű algoritmus létrehozására, a teknőc tudatos irányítására.
4. Infókommunikáció
A tanuló:
- Lásson néhány weboldalt.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
- Legyen képes a gyermekkönyvtárban segítséggel megadott dokumentumfajtát megkeresni.
- Lássa, hogy sokféle korszerű informatikai eszköz állhat rendelkezésünkre.
Kezdő szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a kisdiák szerezzen tapasztalatokat az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció „játáékszabályai”-ról, alapelemeiről (pl. irányok; betűk - írás, számok - számolás).
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, a tanuló ismerje meg a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY). Használjon egyszerű rajzoló-, szövegíró, zenehallgatásra és felvétel készítésére alkalmas programokat.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. A tanuló játsszon el és fogalmazzon meg algoritmusokat, ismerjen meg olyan programozási nyelvet, amely alkalmas a robotszerű működés megmutatására, az algoritmusok kipróbálására.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a kisdiák, hogy személyi, környezeti, iskolai adatai fontosak, megfelelően kezelendők.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a gyermek korának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét! Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.
Témakörök
A tananyag fejezetei:
1. Az informatikai eszközök használata
2. Informatika-alkalmazói ismeretek
3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
4. Infokommunikáció
5. Az információs társadalom
6. Könyvtári és médiainformatika
Tartalmak
3. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (4-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Ismerkedés az adott informatikai környezettel.
Minden rendszernek megvannak a maga használati szabályai. 
SMS, számítógép, mikrohullámú sütő
Számítógépes és nem számítógépes informatikai rendszerek megismerése.
technika
I) i)
Számítógépes környezet megismerése. 
A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata.
A számítógép főbb részegységei a megnevezés szintjén. 
A gépterem rendje.
A számítógép perifériái helyes működés esetén. 
A számítógép be- és kikapcsolása. 
A géptermi házirend megismerése (érthető és elfogadható szabályok).

szk)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül.
Hogyan jelez a számítógép? 
Hogyan utasíthatjuk a számítógépet?
Program indítása. 
Programok használata. 
Menüpontok, ikonok, parancsok használata. 
Kilépés a programból. 
A billentyűzet és az egér használata.

szk) k) lk)
Számítógépes oktatójátékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése.
A számítógépes programok valamilyen célt szolgálnak!
Többféle játék, oktató-, ismeretterjesztő program futtatása.
tantárgyi anyagok; 
osztálybajnokság szervezése
p) ag)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Egyszerű rajzos dokumentumok készítése.
Rajzolóprogram. 
Mentés, megnyitás. 
Kijelölés.
A dokumentum elmentése és nyomtatása segítséggel. 
Rajzos dokumentum megnyitása segítséggel. 
A rajz módosítása.
vizuális kultúra
d) úa)
Egyszerű szöveges dokumentumok készítése.
A billentyűzet szövegíráshoz szükséges részei.
Szövegírás számítógéppel. 
A szöveg begépelése, javítása. 
Egyszerű szöveges, illetve rajzos-szöveges dokumentumok készítése.
magyar nyelv és irodalom
P) ag) H) szk) lk) d)
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
Hanglejátszás. 
Hangfelvétel.
Hang felvétele, lejátszása hagyományos és számítógépes eszközökkel csoportokban.
ének
i)

Animáció. 
Fázisok.
Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése.
technika; 
vizuális kultúra
úa) vm)
Adatok csoportosítása, értelmezése.
Kérdőív, nyomtatvány, pl. könyvtári beiratkozás.
Adatok gyűjtése, értelmezése 
Az adatok csoportosítása különböző szempontok alapján
matematika 
magyar nyelv és irodalom
ig) if)
Közhasznú információforrások megismerése.
Közösen információkeresés. 
Tudakozó. Telefonkönyv. 
Teletext. Gyermeklexikonok.
Ötletek gyűjtése az önálló információszerzéshez.
matematika; 
magyar nyelv és irodalom; 
környezetismeret
I) if)
3. Infotechnológia (6-13 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Jelek a természetben. 
Titkos jelek.
Az időjárás megfigyelése. 
Egyezményes jeleink. 
Saját titkosírás készítése.
környezetismeret
ag)
Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. Egyszerű problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Milyen problémák megoldásához milyen eszköz kell? 
Milyen problémák oldhatók meg informatikai eszközökkel?
Gyűjtőmunka: Mikor érdemes használnunk telefont, magnót, rádiót stb.?
matematika; 
ének-zene; 
környezetismeret
ig) dg) úa)
Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Sorrend. 
A részek kapcsolata.
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 
Algoritmusok kipróbálása, eljátszása, végrehajtása.
különböző tantárgyi helyzetek.
ig) dg)

Programot írunk!
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

ag)
Mindennapi adatok (számok, szövegek, rajzok …).
Szöveges és számadatok. 
Ábrák és képek.
Anyaggyűjtés: a tanulók testmagassága, névnapok, fényképek a tanulókról.
tantárgyi adatok gyűjtése
If
Az algoritmusokban használt adatok értelmezése.
Paraméter.
Az algoritmusban használt adatok kigyűjtése. 
Az adatok változtatásának hatása, nyomon követése.

P) I) úa)
Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata. 
Helyzet és pozíció. 
Robotok.
Programozás. 
Eljárás írása. 
Ismétlés. 
Paraméteres eljárások.
A korosztálynak megfelelő egyszerű fejlesztőrendszer használata, pl. a Logo. 
Egyszerű ábrák rajzolása Logo parancsokkal. 
Tervezzünk házat a teknőcnek!
matematika
P) I) úa)
4. Infókommunikáció (2-4 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információszerezés, irányított keresés.
Információt közlünk. 
Információt keresünk. 
Kommunikáció információs céllal.
Játékok az információ adás-vétel szituációról. Internetes keresési feladatok megoldása.
Infokommunikáció otthon, a könyvtárban, az irodában
if)
5. Az információs társadalom (nincs az óraszámban és nincs követelmény)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Környezetünkkel informatikai eszközökkel, informatikai módszerekkel tudunk együttműködni.
Hogyan működik ez a világ? 
Az információ használatának társadalmi szabályai vannak.
Szituációs játékok, beszélgetések.

I) P) k) if)
6. Könyvtári és médiainformatika (2-4 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében való eligazodás.
A könyvtár.
Beiratkozás. A könyvtár elrendezése. Viselkedés a könyvtárban. A könyvtár használatának technikája.
az ismeretterjesztő művek csoportjai
gy) szk)
Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban.
Hagyományos és elektronikus dokumentumok.
Több tantárgy tananyagához kapcsolódó művek megkeresése.
környezetismeret; 
ének
ag) ún
A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak megállapítása.
A könyv. Ismeretterjesztő művek a könyvtárban. 
Alapvető dokumentumtípusok.
Könyvek jellemzőinek bemutatása
irodalom
ag) ö)
Az új informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése.
Médiumok.
Teletext használata. 
Elektronikus könyv, CD használata. 
Internetes portálok felkeresése.

I) k) é) kg)
4. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (3-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Ismerkedés az adott informatikai környezettel.
A korszerű eszközök mint lehetőség. MMS, számítógép.
Számítógépes és nem számítógépes informatikai rendszerek megismerése.

I) i)
Számítógépes környezet megismerése. 
A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata.
A számítógép főbb részegységei a megnevezés szintjén. 
A gépterem rendje.
A betűk helye a billentyűzeten. 
CD és flopi használata. 
A géptermi házirend megismerése (érthető és elfogadható szabályok).

szk)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül.
A számítógép programok segítségével működik.
A felhasználói felület jeleinek értelmezése. 
A billentyűzet és az egér használata.
matematika
szk) k) lk)
Számítógépes oktatójátékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése.
A számítógépes programok valamilyen célt szolgálnak.
Többféle játék-, oktató-, ismeretterjesztő program futtatása 
A programok hasonlóan használhatók - általános használati szabályok keresése. 
Minden program más - különbségek keresése.
matematika
p) ag)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Egyszerű alkotások „kép- és betűnyomdák” használatával.
Kész elemek.
Digitális fénykép felhasználása.
vizuális kultúra
d) úa)
Egyszerű rajzos dokumentumok készítése.
Rajzolóprogram. Színek. 
Írás a rajzlapon. 
Mentés, megnyitás. Nyomtatás. 
Ismerkedés a vágólappal. 
Transzformációk (diff). 
Saját színek (diff).
A rajz módosítása.
vizuális kultúra
P) ag) d)
Egyszerű szöveges dokumentumok készítése.
A billentyűzet szövegíráshoz szükséges részei. A vágólap.
Szövegírás számítógéppel. 
A szöveg begépelése, javítása. 
Egyszerű szöveges, illetve rajzos-szöveges dokumentumok készítése. 
Ismerkedés a vágólappal.
magyar nyelv és irodalom; 
vizuális kultúra
H) szk) lk) d)
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
Hanglejátszás. 
Hangfelvétel.
Hang felvétele, lejátszása hagyományos és számítógépes eszközökkel. 
Beszélő könyv. 
Egy történet képben és hangban.
magyar nyelv és irodalom; 
vizuális kultúra; 
ének
szö)

Animáció.
Egyszerű animációs technikával mozgókép készítése
technika; 
vizuális kultúra
i)

Összetett dokumentum, csoportmunka
Hanggal, szöveggel, képpel, animációval közös dokumentum készítése hagyományos és számítógépes technikával.
magyar nyelv és irodalom; 
vizuális kultúra; 
ének
Úa vm)
Adatok csoportosítása, értelmezése.
Kérdőív, nyomtatvány, pl. könyvtári beiratkozás.
Adatok gyűjtése, értelmezése. 
Az adatok csoportosítása különböző szempontok alapján.
matematika
ig) if)
Közhasznú információforrások megismerése.
Közösen információkeresés. Vannak olyan információs források, amelyekhez minden érintett hozzáfér, és gyorsan fontos, hiteles információt kap.
Kulturális műsorajánló. 
Menetrend. 
Telefonkönyv. 
Internetes portálok felkeresése.

I) if)
3. Infotechnológia (6-13 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Jelek a természetben, az állatvilágban. Titkos jelek. 
Az emberek jelzései egymás felé (mimika, gesztus, testbeszéd).
Állatok jelzéseinek megfigyelése videofelvételről. 
Titkosírások megfejtése. 
Saját titkosírás készítése.
ember és természet
ag)
Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. Egyszerű problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Milyen problémák megoldásához milyen eszköz kell? Milyen problémák oldhatók meg informatikai eszközökkel? És milyenek nem?
A helyzetnek megfelelő informatikai eszköz kiválasztása.
környezetismeret
ig) dg) úa)
Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Részek. 
A részek kapcsolata. 
Sorrend.
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. 
Algoritmusok kipróbálása, eljátszása, végrehajtása.

ig) dg)

Programot írunk!
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

ag)
Mindennapi adatok leírása (számok, szövegek, rajzok …).

Anyaggyűjtés.
környezetismeret
if)
Az algoritmusokban használt adatok értelmezése.
Paraméterezés.
Az algoritmusban használt adatok kigyűjtése. Az adatok változtatásának hatása, nyomon követése.

if)
Egy egyszerű fejlesztő rendszer, a Logo használata.
Paraméteres eljárások 
Rekurzív eljárások 
Elágazást tartalmazó eljárások
A korosztálynak megfelelő egyszerű fejlesztőrendszer használata, pl. a Logo. Egyszerű ábrák rajzolása Logo parancsokkal. 
Tervezzünk házat a teknőcnek!

P) I) úa)
4. Infókommunikáció (2-4 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Információszerezés, irányított keresés.
Információt közlünk. 
Információt keresünk. 
Kommunikáció információs céllal.
Internetes információkeresés.
infókommunikáció a könyvtárban; 
magyar nyelv és irodalom; 
környezetismeret
if)
5. Az információs társadalom
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Környezetünkkel informatikai eszközökkel, informatikai módszerekkel tudunk együttműködni.
Az információ használatának társadalmi szabályai vannak.
Szituációs játékok, beszélgetések
magyar nyelv és irodalom; 
környezetismeret
I) P) k) if)
6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében való eligazodás.
A könyvtár.
Kölcsönzés, beiratkozás. A könyvtár elrendezése. Viselkedés a könyvtárban. A könyvtár használatának technikája.

gy) szk)
A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak megállapítása.
A könyv. 
Szótárak, lexikonok. 
Szépirodalom (mese, regény, vers). 
Ismeretterjesztő művek a könyvtárban.
Alapvető dokumentumtípusok.

ag) ö)
Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban.
Hagyományos és elektronikus dokumentumok.
Több tantárgy tananyagához kapcsolódó művek megkeresése
magyar nyelv és irodalom; 
környezetismeret; 
matematika
ag) úa)
Az új informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése.
Médiumok.
Elektronikus könyv, CD használata. 
Internetes portálok felkeresése.

I) k) é) kg)
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
- Ismerje és tartsa be a számítógép üzemeltetésének rendjét, a gépterem használatának szabályait.
- Tudja megnevezni a számítógép fő részeit, ismerje azok funkcióját.
- Munkája során használja a billentyűzetet és az egeret.
- Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén.
- Ismerje fel az általa használt programok ikonjait.
- Tudja önállóan elindítani az általa használt programokat.
- Tudjon utasítás után megfelelő menüelemeket, parancsokat használni.
2. Informatika-alkalmazói ismeretek
A tanuló:
- Tudja használni egy egyszerű rajzkészítő program funkcióit.
- Használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.
- Tudjon szövegírásra használni egy szövegszerkesztő programot.
- Javítsa a gépelési hibákat.
- Tudjon adatokat lejegyezni, sorba rendezni, keresni.
- Legyen gyakorlott a multimédia eszközök használatában.
- Tudja segítséggel elmenteni és visszatölteni munkáit.
- Tudja, hogy az el nem mentett dokumentumok elvesznek.
- Tudja segítséggel kinyomtatni munkáit.
3. Infotechnológia
A tanuló:
- Tudjon példát mondani az információ megjelenési formáira.
- Tudjon egyszerű titkosírást készíteni, az üzenetet visszafejteni.
- Értsen meg néhány lépéses algoritmust.
- Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat.
- Tudjon a Logo környezetben ismétlődést tartalmazó rajzot készíteni.
4. Infokommunikáció
A tanuló:
- Társaival közösen olvasson elektronikus levelet.
- Lásson néhány, az iskolai tananyaggal kapcsolatos weboldalt.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
- Használja az iskolai könyvtár néhány szolgáltatását.
- Ismerje a helyben olvasás és a kölcsönzés szabályait.
- Legyen képes megkeresni a tanulmányaihoz szükséges szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket.
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
Célok és feladatok
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben a tájékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az alkotás örömének átélése során elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron kialakul a pozitív alkotó magatartás. Ennek érdekében egyre több lehetőséget biztosítunk a gyermekek önálló képzeletére, illetve annak aktivitását célzó technikai feladatok megoldására is.
A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség fejlesztését, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magába. A technikai műveltség alapozása gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be. Az oktatásában a manualitás központi helyet foglal el. A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.
Az életvitel ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás és a szolgáltatások területei. Ide sorolhatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak ismerete is.
A tantárgy feladatai az 1-4. évfolyamokon
A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok és a belőlük készült tárgyak között. Az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. Tájékozódás az anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról.
Az emberi alkotással létrehozott terek, esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a formának a kapcsolata. Az épített környezet anyagainak és szerkezeteinek megismerése.
Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni elképzelés szerint. Egyszerű makett elemzése és készítése terv alapján. A munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használata.
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek bemutatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete.
Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. Egyszerű házimunkák elvégzése. Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység végzése. Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása.
A nat által meghatározott fejlesztési feladatokra a tantervben a megfelelő fejezet sorszámával hivatkozunk. (Például: 3.1 Problémafelismerés)
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Életvitel és gyak. ismeretek
1
1
1
1
1
1
1
1
Összesen
1
1
1
1
1
1
1
1
Az óraszámok megoszlása az egyes témakörök között
Évfolyamok

1.
2.
3.
4.
Témakörök
1. Anyagok és átalakításuk
19
19
18
18

2. Építés
5
5
6
6

3. Jeles napok, népszokások
4
4
4
4

4. Közlekedési ismeretek
4
4
4
4

5. Életvitel, háztartástan
5
5
5
5
Összesen:
37
37
37
37
A tanulók értékelése
Elméleti ismeretek értékelése
- szóbeli (órai munka, felelet, gyűjtőmunka).
- írásbeli (rajzos feladatok, témazáró).
Gyakorlat értékelése
- szóban,
- rajzosan.
Az 1-2. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve
- Az értékelés folyamatosan terjedjen ki az egész tanítási órára. Ösztönző, fejlesztő jellegéből adódóan nyújtson segítséget a hibajavításhoz, lemaradás esetén a felzárkózáshoz.
- Az értékelési szempontok egyértelműek legyenek, mindig jelenjenek meg a tanulók előtt (pl. 1. osztályban év elején rajzos formában).
- A személyre szóló értékelésben tükröződjön
- a tanterv által meghatározott ismeretek elsajátítása,
- a képességek (kommunikációs-, megismerő-, cselekvőképességek), készségek fejlődése,
- a személyiségjegyek alakulása (pl. együttműködési képesség).
A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok
- a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme a tanítási órán és a tanítási órán kívül;
- páros vagy csoportmunka közben a közös munkában való részvétel;
- a tanult ismeretek alkalmazása;
- az alkotás folyamatához (Nat. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) szükséges képességek (kommunikációs, problémafelismerő, problémamegoldó, megfigyelő-, elemző-, lényeglátó-, konstruáló-, ítélő-, döntőképességek), készségek (manuális, szervezőkészségek) szintje;
- a munkadarab megfeleltetése a funkciónak,
- a munkadarab esztétikuma;
- a megadott szempontok alapján történő szóbeli értékelés színvonala;
- elemi munkaszokások alkalmazása.
A 3-4. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve
- személyre szóló legyen, személyiségfejlesztő hatást érjünk el vele;
- motiváló legyen, biztosítson sikerélményt;
- folyamatos legyen, az alkotási folyamat (tervezés, kivitelezés, tökéletesítés) egészét hassa át;
- tárgyszerű legyen (pozitívumok kiemelése, rámutatás a hiányosságokra, útmutatás a fejlődéshez).
A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok
- tanórai aktivitás, kreativitás;
- csoportmunka során tanúsított együttműködési képesség, szervezőkészség;
- önálló információgyűjtés ismeretterjesztő forrásokból;
- tanult ismeretek önálló alkalmazása;
- szakkifejezések alkalmazása;
- műszaki rajzi feladatok szabványossága;
- munkadarab vagy modell megfeleltetése a funkciónak (anyag, forma, szerkezet, esztétikum);
- önértékelés színvonala megadott vagy választott szempontok alapján;
- társak munkájának értékelése megadott szempontok alapján, illetve önállóan;
- elemi munkaszokások alkalmazása;
- környezettudatos magatartás megnyilvánulási formái;
- szabályismeret, a tanult szabályok gyakorlati alkalmazása közlekedés és életvitel során.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Tárgyi feltételek
- Anyagalakításhoz szükséges alapanyagok (képlékeny anyagok, fa és a természet kincsei, papír, fém, műanyag, fonal és textília).
- A természetes és a feldolgozott anyagok megmunkálásához szükséges eszközök, szerszámok.
- A műszaki ábrázoláshoz és a nézeti ábrázoláshoz szükséges rajzeszközök.
- Különböző ismeretterjesztő források.
- Építődoboz, munkalapok.
- Közlekedési eszközök modelljei, terepasztal.
- Kerékpár.
- Háztartási eszközök.
- Szemléltető- és oktatástechnikai eszközök.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Oktatásszervezés:
Szakmai követelmények:
Nevelési szempontok:
- Taníthatóság 
- Tanulhatóság 
- Tantervi felelősség 
- Újszerűség, eredetiség 
- Műfaji kritérium 
- Gyermeklélektani szempontok 
- Motiválás 
- Didaktikai, szakdidaktikai kimunkáltság 
- Nyelvi és vizuális kommunikációs követelmények 
- Nyelvhelyesség, helyesírás
- A tananyagban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása 
- Életszerűség
Az 1-4. évfolyam életkori sajátosságainak figyelembevétele
- A tankönyvek mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a kisiskolások komplex személyiségformálásához.
- Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlati ismeretek egységben történő tanítására.
- A tankönyvekben található feladatsorok, illusztrációk önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak rögzítését, gyakorlati alkalmazását.
- Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, összefoglaló kérdések, illetve a megadott értékelési szempontok önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a tanulókat.
- A megismerő-, a cselekvő- és a kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozzák meg a gyermekek „technikai műveltségét”.
- Gyakorlati tevékenység közben tudatosan fejlesszék a tanulók kézügyességét, nagy gondot fordítva a finommozgások automatizálására.
- A gyermekek természetes kíváncsiságára alapozva ismertessék meg őket a természetközeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, tevékenységekkel, illetve egy-egy kézműves mesterség alapfogásaival.
- A feladatok készítsék fel a kisiskolásokat a biztonságos közlekedésre, a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a veszélyhelyzetek felismerésére, egészségük tudatos megóvására és az önellátásra.
- A tankönyvcsalád felépítése vegye figyelembe a többi tankönyvvel létrehozható kapcsolódási lehetőségeket (környezetismeret, matematika, rajz és vizuális kultúra, magyar irodalom, ének-zene, informatika).
Tantárgyi tantervek
1. évfolyam
Témakörök
Témakör
Javasolt 
óraszám
Tantárgyak közötti 
koncentráció
1.
Anyagok és alakításuk 
Természetes anyagok: 
- A képlékeny anyagok 



- A fa és a természet kincsei 




Feldolgozott (átalakított) anyagok: 
- A papír 




- A fonal és a textília
19 óra 

4 óra 



4 óra 





6 óra 




5 óra


Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
2.
Építés
5 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
3.
Jeles napok, népszokások
4 óra
Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 
Ének-zene
4.
Közlekedési ismeretek
4 óra
Környezetismeret 
Testnevelés és sport 
Magyar irodalom 
Informatika
5.
Életvitel, háztartástan
5 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
Összesen:
37 óra
Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Anyagok és átalakításuk 
Természetes anyagok

Képlékeny anyagok 
A képlékeny anyag feldolgozása 
Az agyag 
Az agyag tulajdonságai 
Hol nyerik az agyagot? 
Hol használják az agyagot? (T)
Ismerkedés az agyag tulajdonságaival, használhatóságával, történetével. 
A képlékeny anyag formálása. 
Az agyag gyúrása, lapítása, gömbölyítése, formázása. 
3.1, 3.3, 3.4, 4.
Problémafelismerés 
Képesség, képlékeny anyagból egyszerű formák alakítására. 
Az anyagok alakítása, mint örömforrás. 
A munka végzéséhez szükséges elemi képesség kialakítása. 
(szk) (lk) (p)
természetes anyagok 
képlékenység, keménység, nyújtható, felületi simaság, 
gömbölyű, 
hengeres, 
lapított, 
nyomott, 
tömbszerűség

A fa és a természet kincsei 
Ismerkedés a fával 
Mi a fa? 
A fa vizsgálata 
A fa alakítása 
(K)
A fa érzékszervi vizsgálata (tapintás, felületi vizsgálat). 
A fa alakítása: 
becslés, mérés, 
darabolás, 
tördelés, 
csiszolás, 
ragasztás, 
összeállítás. 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A fa tulajdonságai és megmunkálhatósága közötti összefüggés. 
Becslés és mérés 
által a tanulók érzékelésének fejlődése. 
(szk) (lk) (p)
fa 
érdesség, simaság, méret, 
tördelt fa, hajlékonyság, 
keménység, 
csiszolt fa

Feldolgozott (átalakított anyagok)

A papír 
Ismerkedés a papírral 
Anyagvizsgálat 
A papír alakítása 
(T)
A papírkészlet csoportosítása. 
A papír vizsgálata 
pl. tépése, sodrása, nyírása, papírhajtogatás. 
3.1, 3.3, 3.4, 4.
A papír tapasztalati megismerése. 
Legyen képes a feldolgozott anyagok közül a papír vizsgálatára és átalakítására. 
Az anyagnak megfelelő egyszerű megoldás elkészítése mintakövetéssel. 
(szk) (lk) (p)
átalakított anyagok 
szín, forma, vastagság, 
sodrott papír, 
tépett papír, 
gömbölyített papír, 
a papírhajtogatás rajzi jelei, 
átló, felező, szöglethajtogatás

Fonal és textília 
A fonal anyaga 
Anyagvizsgálat 
A fonal feldolgozása 
(T)
Fonalkészítés sodrással. 
Szakítási próba. 
Csokorkötés, fonás, csomózás, bojtolás. 
3.1, 3.3, 3.4. 4.
A fonal megfigyelése külső és belső tulajdonságai alapján. 
Összefüggések felismerése a tárgyak funkciója, anyaga között. 
(szk) (lk) (p)
fonal, fonás 
vonalszerű, lapszerű, merev, rugalmas, szakítószilárdság, sodrat, csomózás, csokorkötés, bojtolás 
2.
Építés

Építőelemek 
Építés térben 
Körvonalrajz 
Alaprajz 
Építés, alkotás egyéni elképzelés szerint 
(T) (K)
Ismerkedés az építőelemekkel. 
Az elemek csoportosítása. 
Építés minta, fénykép, látszati rajz alapján. 
Körvonalrajz, alaprajz készítése. 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Építőelemek csoportosítása választott szempontok szerint. 
Képesek legyenek egyéni elképzelés alapján egyszerű modellek megépítése. 
Összefüggés meglátása a modell és a valóság között. 
(szk) (lk) (p) (kr)
épületek, építés, építmény, építőelemek, építőelemek csoportosítása, építés síkban, építés térben, alaprajz, körvonalrajz
3.
Jeles napok, népszokások

Őszi ünnepkör 
Téli ünnepkör 
Tavaszi ünnepkör 
(H)
Népi játékszerek készítése. 
Ajándékcsomagolás 
természetes anyagok felhasználásával. 
Ismerkedés hagyományos tojásfestő eljárásokkal. 
Tojásfestés természetes anyaggal. 
3.3, 3.4, 4.
Érzelmi viszonyulások. 
A tapasztalat mint egyéni élmény megfogalmazása. 
Legyenek képesek mintakövetéssel egyszerű játékok és használati tárgyak elkészítésére. 
(k) (n) (szk)
jeles napok, népszokások 
őszi ünnepkör 
őszi betakarítás: almaszedés, szőlőszüret, kukoricatörés. 
a természet kincseinek felfűzése 
téli ünnepkör 
tavaszi ünnepkör 
tojásfestés 
kézművesség
4.
Közlekedési ismeretek

A közlekedés célja 
A közlekedés fejlődése 
Gyalogos közlekedés 
Tömegközlekedés 
(I) (TE)
Tapasztalatok rendszerezése a közlekedés céljáról, fejlődéséről. 
Gyalogos közlekedési gyakorlatok. 
A tömegközlekedés gyakorlása. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
Legyen képes szabályosan, biztonságosan közlekedni. 
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése, és tudatos figyelése. Informatikai ismeretek fejlesztése. 
(szk) (lk) (é) (egy) (kr)
közlekedés, gyalogos közlekedés szabályai: 
gyalogos közlekedés, gyalogátkelőhely, járda, járdaszegély, úttest, jelzőlámpa, zebra, parkoló járművek; 
járművekkel való közlekedés szabályai: tömegközlekedési eszközökön utazási szabályok, megálló- helyek
5.
Életvitel, háztartástan

Élet a családban 
Családi ünnep 
Szabadidő 
Munkamegosztás a családban 
Helyes táplálkozás 
Egészséges öltözködés 
(H) (E) (TE) (ÉN)
Családi szerepek szimulálása. 
Családi ünnepek, 
ünnepi szokásokkal, 
kapcsolatos gyűjtések. 
Szabadidős programok összeállítása. 
Rajzos napirend készítése. 
Házimunkák csoportosítása. 
Egészséges és kulturált étkezés megbeszélése. 
Az egészséges öltözködéssel ismerkedés. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A család mint közösség a társadalom alapvető egységének ismerete. 
Tervszerűség az időbeosztásban. 
Rendszeretet. 
A munkaterület tisztán tartása. 
Kulturált étkezési szokások megismerése és alkalmazása. 
Napi ötszöri, rendszeres táplálkozás kialakítása. 
(k) (n) (szk) (é) (em)
a család, 
családi ünnep 
szabadidős programok, házimunkák, munkamegosztás, egészséges és kulturált étkezés, 
egészséges öltözködés 
2. évfolyam
Témakörök
Témakör
Javasolt 
óraszám
Tantárgyak közötti 
koncentráció
1.
Anyagok és alakításuk 
Természetes anyagok: 
- A képlékeny anyagok 



- A fa és a természet kincsei 




Feldolgozott (átalakított) anyagok: 
- A papír 




- A fonal és a textília
19 óra 

3 óra 



5 óra 





6 óra 




5 óra


Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
2.
Építés
5 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
3.
Jeles napok, népszokások
4 óra
Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 
Ének-zene
4.
Közlekedési ismeretek
4 óra
Környezetismeret 
Testnevelés és sport 
Magyar irodalom 
Informatika
5.
Életvitel, háztartástan
5 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
Összesen:
37 óra
Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Anyagok és átalakításuk 
Természetes anyagok

Képlékeny anyagok 
Az agyag feldolgozása, a fazekasság (H) (E) 
Az agyag tulajdonságai 
Az agyag alakítása 
Az agyag megmunkálása (K)
Ismerkedés a fazekassággal. 
Anyagvizsgálat: képlékenység, rugalmatlanság. 
Megmunkálás: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, kúposítás, mélyítés. 
Mintázással tárgyalkotás. 
(1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Szóbeli kifejezőképesség (k) 
Látási és tapintásos észlelés 
Megfigyelőképesség 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Elemzőképesség 
Alkotóképesség 
Döntési képesség (d) 
Nagy- és 
finommozgások fejlesztése 
Kézügyesség fejlesztése
Természetes anyagok 
Tömbszerűség 
Képlékenység 
Rugalmatlanság 
Gömb 
Henger 
Kúp 
Mélyített 
Nyersanyag 
Termék: használati tárgy, dísztárgy

A fa és a természet kincsei 
A természetes és a mesterséges környezet összehasonlítása 
Ismerkedés a fával, a fához kötődő mesterségekkel (H) (E) 
A fa vizsgálata 
A fa alakítása 
A fa megmunkálása (K)
Őszi tanulmányi séta: a természetes és a mesterséges környezet megfigyelése. 
Különböző fafajták vizsgálata érzékszervi tapasztalással: szín, tapintás, nedvszívó képesség. 
A fa alakítása: becslés, mérés, darabolás, hegyezés, csiszolás, ragasztás. 
A kés balesetmentes használata. 
Népi játékszerek készítése. 
(1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4)
Szóbeli kifejezőképesség (k) 
Látási és tapintásos észlelés 
Megfigyelő képesség 
Lényegkiemelő képesség (lk) Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Alkotó képesség 
Szem+kéz koordinálása Finommozgás fejlesztése 
Manuális készség fejlesztése 
Helyes késhasználat
Érdesség 
Simaság 
Nedvszívás 
Tompaság 
Hegyesség 
Becslés 
Mérés

Feldolgozott (átalakított anyagok)

A papír 
A papírgyártás (H) (E) (I) (T) 
A papír vizsgálata 
A papír alakítása: hajtogatás, nyírás 
A mérés szerepe a technikában 
A mérés menete 
A papír megmunkálása (K)
Ismerkedés a papírkészítés menetével. 
Anyagvizsgálat: nagyság, szín, forma, vastagság, hajtogathatóság, téphetőség, nyírhatóság, nedvszívó képesség. 
Papírgyűjtemény készítése. 
Papírhajtogatás: átló-, oldalfelező-, sarok-, szegély-, tölcsér-, lépcsőhajtogatás. 
Nyírás, részarányos nyírás. 
Alaklemez, fél alaklemez használata. 
Mérés centiméter-pontossággal. 
A mérés eszközeinek helyes használata. 
Részek összeszerelése: pont- és foltragasztás. 
A sajtolás menete 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos) (k) 
Tapintásos és látási észlelés 
Tér- és időészlelés Látási-hallási- mozgásos emlékezet 
fejlesztése 
Megfigyelőképesség 
Koncentrálóképesség 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Elemzőképesség 
Alkotóképesség 
Döntési képesség (d) 
Finommotorika fejlesztése 
Szem+kéz koordinációja 
Kézügyesség fejlesztése 
Helyes ollóhasználat
Feldolgozott anyagok 
Nyersanyag 
Alapanyag 
Termék: félkész, kész 
Félkemény papír 
Lágypapír 
Alaklemez, fél alaklemez 
A papírhajtogatás rajzi jelei: szegély-, tölcsér-, lépcsőhajtogatás 
Redőzés 
Nedvszívás 
Tépett papír 
Nyírott papír 
Részarányos nyírás 
Ragasztás: pont, folt 
Sajtolás

A fonal és a textília 
A fonalak és a textíliák összehasonlítása 
A fonás technikatörténeti fejlődése (H) (E) (I) (T) 
Anyagvizsgálat 
A fonal alakítása (K) 
A gyapjú és a nemez tulajdonságainak összehasonlítása 




A gyapjú feldolgozása (H) (E) (K) 



A ruházkodás történeti fejlődése (H) (E) (I) (T) 
Kézi varrás
Csoportosítás érzékszervi tapasztalás és felhasználás alapján. 
A fonalkészítés menete. 
A fonal anyagvizsgálata: 
téphetőség, szakítószilárdság, 
darabolhatóság, 
sodorhatóság. 
A fonal alakítása: 
hurkolás, csomózás, sodrás, fonás, nyírás. 

A gyapjú megmunkálása: fonás, nemezelés. 
Népi játékszerek készítése. 
A régi falusi ruházat megfigyelése. 

A kézi varrás menete: tűbe fűzés, csomózás, egyszerű öltés (előöltés) alkalmazása. 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.!) (4.)
Szóbeli kifejezőképesség, szövegértés (k) 
Látási és tapintásos észlelés 
Tér-és időészlelés Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség 
Elemzőképesség 
Szabálykövető képesség (szk) 
Alkotóképesség 
Nagy- és finommozgás fejlesztése 
Szem + kéz koordinálása 
Manuális készség fejlesztése 
Helyes tűhasználat
Nyersanyag 
Alapanyag 
Természetes, mesterséges anyagok 
A fonás eszközei: guzsaly, orsó, rokka 
Téphetőség 
Szakítószilárdság 
Darabolhatóság 
Csomózás 
Sodrás 
Hurkolás 
Fonás 
Nemezelés 
Kézi varrás
2.
Építés

Becslés, mérés szerepe a technikában 
Körvonalrajz 
Kicsinyítés, nagyítás 
Építés térben 
A természetes és a mesterséges környezet összehasonlítása (K) 
Az építészet történeti fejlődése (H) (E) 
Alaprajz 
Modellezés 
A térbeli modellezés menete
Építőelemek csoportosítása elemcsaládokba. 
Különböző típusú lakóházak összehasonlítása. 
Építés térben látszati rajz alapján. 
Körvonalrajz készítése a megépített modellről. 
A kicsinyítés, nagyítás fogalmának kialakítása. 
Építés térben kicsinyített rajzok alapján. 
Az alaprajz fogalmának kialakítása. 
Alaprajz készítése a megépített modellről. 
Lakóépület modellezése egyéni elképzelés alapján. 
A részek közötti kapcsolatok, illetve a rész-egész kapcsolatának megfigyelése. 
A terv és a megépített modell összehasonlítása. (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos) (k) 
Látási és tapintásos észlelés 
Tér- és időészlelés 
Térlátás fejlesztése 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Elemzőképesség 
Konstruálóképesség 
Döntési képesség (d) Kritikai képesség (kr) 
Szervezőkészség 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség 
(é) 
Nagy- és finommozgás fejlesztése Mozgáskoordináció 
Manuális készség fejlesztése 
Informatikai ismeretek fejlesztése
Építés térben 
Becslés-mérés 
Látszati rajz 
Vázlatrajz 
Körvonalrajz 
Alaprajz 
Kicsinyítés 
Nagyítás 
Fedés 
Illeszkedés 
Támasztás 
Határolás 
Áthidalás 
Összekötés
3.
Jeles napok, népszokások

Őszi határjárás: 
népi játékszerek készítése (H) (E) 
A csuhé vizsgálata 
A csuhé megmunkálása (K) 
Téli ünnepeink: karácsony, farsang 
Népszokások megismerése, hagyományápolás (H) (E) (I) (T) 
Karácsonyfadíszek készítése 
Farsangi maszkok készítése 
Tavaszi ünnepeink: húsvét 
Népszokások megismerése, hagyományápolás (H) (E) (I) (T) 
Hagyományos tojásfestés: berzselés
Az ember és a természet kapcsolatának megfigyelése. 
Anyagvizsgálat: szín, erezet, nedvszívás, hasogatás. 
Megmunkálás: hasogatás, sodrás, kunkorítás, fonás, csomózás. 
Csuhébábok, farsangi maszkok készítése egyéni elképzelés alapján. 
Karácsonyfadíszek készítése minta alapján. 
Ismerkedés a tojásfestés hagyományos módjaival. 
A berzselés menete. 
(2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (k) 
Narratív képesség (n) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Analizáló-szintetizáló képesség 
Alkotóképesség 
Szervezőkészség 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség 
(é) 
Finommotorika koordinációja 
Manuális készség fejlesztése 
Helyes eszközhasználat (kés, olló)
Jeles napok, népszokások 
Természetes anyagok 
Csuhé, csutka 
Párhuzamos erezet 
Hasogatás 
Sodrás 
Fonás 
Csomózás 
Berzselés
4.
Közlekedési ismeretek

A gyalogos közlekedés (E) 
A gyalogos közlekedés résztvevői, színterei 
A gyalogos közlekedés alapszabályai 
Tömegközlekedés 
A tömegközlekedési eszközök biztonságos és kulturált használata 
A közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése (E) (K) 
Közlekedési gyakorlat valós környezetben
A gyalogos közlekedést irányító jelzőlámpák és jelzőtáblák 
megismerése. 
A jelzőtáblák csoportosítása alak és szín szerint. 
Átkelés az úttesten irányított és irányítás nélküli forgalom esetén. 
Irányok helyes megítélése. Távolságbecslés. 
A járműveken történő közlekedés alapszabályai, tennivalók. 
A tömegközlekedési eszközökön alkalmazott illemszabályok megismerése, alkalmazása valós helyzetekben. 
Közlekedési veszélyhelyzetek elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Kommunikációs képesség (k) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése 
Térlátás fejlesztése 
Megfigyelőképesség Koncentrálóképesség 
Problémafelismerő képesség (p) Szabálykövető képesség (szk) Döntési képesség (d) 
Kritikai képesség (kr) 
Szervezőkészség 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség (é) 
Mozgáskoordináció 
Egyensúlyérzék fejlesztése
Közlekedési ismeretek 
Jelzőtáblák 
Jelzőlámpák 
Úttest, járda, járdasziget, zebra, 
aluljáró, felüljáró 
Tömegközlekedési eszközök 
Illemszabályok 
Veszélyhelyzet
5.
Életvitel, háztartástan

Természetes, mesterséges környezetünk (K) (TE) 
A szabadidő eltöltése 
Családi munkamegosztás 
Házimunkák a családban 
A házimunkák veszélyforrásai 
Családi ünnepek 
Ajándékozás 
Egészséges táplálkozás (K) (TE) (ÉN) 
Asztalterítés
Szabadidő a természetben. 
Szabadidős programterv készítése. 
A házimunkák csoportosítása. 
A takarékosság jelentősége a mindennapi életben. 
A gyerekek által elvégezhető házimunkák. 
Családi ünnepek, ajándékozási szokások. 
Ajándékcsomagolás. 
Az egészséges táplálkozás fontossága. 
A helyes és helytelen étkezési szokások megkülönböztetése. 
Gyümölcssaláta készítése, asztalterítés. 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (k) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése Megfigyelőképesség 
Koncentrálóképesség 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Döntési képesség (d) 
Kritikai képesség (kr) 
Szervezőkészség 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség 
(é) 
Nagy- és finommozgás koordináció 
Manuális készség fejlesztése
Életvitel, háztartástan 
Szabadidő 
Házimunka 
Munkamegosztás 
Takarékosság 
Családi ünnepek 
Ajándékozás
A továbbhaladás feltételei
- Tapasztalatszerzés az ember természetátalakító munkájáról közvetlen környezetében.
- Egyéni indíttatású problémaérzékenység kialakítása.
- Problémamegoldás, tervkészítés irányítással.
- A természetes és a feldolgozott anyagok tulajdonságának vizsgálata a tanult anyagvizsgálati módszerek alkalmazásával (érzékszervi tapasztalás, alakíthatóság).
- A vizsgált anyagok megmunkálásához szükséges eszközök és szerszámok szabályos, balesetmentes használata.
- Megadott műveleti sorrend alapján utánzással egyszerű modellek készítése, építése térben (szükség esetén segítségkérés).
- A rajzeszközök helyes használata, körvonalrajz készítése az építőelemekről, körvonalrajz és vázlatrajz készítése egyszerű modellekről.
- A munkavégzés értékelése szóban megadott értékelési szempontok alapján.
- Elemi higiéniai szokások gyakorlati alkalmazása.
- Zárt csoportban történő gyalogos és tömegközlekedés során az elemi szabályok és a kulturált viselkedési szokások betartása.
3. évfolyam
Témakörök
Témakör
Javasolt 
óraszám
Tantárgyak közötti 
koncentráció
1.
Anyagok és alakításuk 
Természetes anyagok: 
- A képlékeny anyagok 

- A fa és a természet kincsei 


Feldolgozott (átalakított) anyagok: 
- A papír 



- A fonal és a textília
18 óra 

2 óra 

4 óra 



6 óra 



6 óra


Természetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Természetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 

Társadalomismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Anyanyelv és irodalom
2.
Építés
6 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Anyanyelv és irodalom 
Informatika
3.
Jeles napok, népszokások
4 óra
Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Anyanyelv és irodalom 
Ének-zene
4.
Közlekedési ismeretek
4 óra
Környezetismeret 
Testnevelés és sport 
Anyanyelv és irodalom 
Informatika
5.
Életvitel, háztartástan
5 óra
Környezetismeret 
Természetismeret 
Társadalomismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Anyanyelv és irodalom
Összesen:
37 óra
Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Anyagok és átalakításuk 
Feldolgozott (átalakított) anyagok

A képlékeny anyag 
Az anyag alakítása 
(T)
A papír nedvszívó-képességének vizsgálata. 
Papírmasé 
készítése, modellkészítés. 
3.1, 3.3, 3.4, 4.
Tárgykészítés saját ötletek tervszerű megvalósításával, egyre nagyobb önállósággal. 
A tapasztalatra épülő forma-, anyag, szerkezet - és eljárási ismeret. 
(szk) (lk) (p)
papír nedvszívó-képessége, 
papírmasé

Természetes anyagok

A fa és a természet kincsei 



A fa megmunkálása 
A fa útja otthonunkig, 
a fafeldolgozás 
(H) (K)
Természetes anyagok vizsgálata. 
Népi játékszerek készítése. 
Fafajták vizsgálata 
Famegmunkálás (darabolás, hegyezés, faragás, reszelés, csiszolás). 
Rovásfaragás készítése. 
Fához kötődő mesterségek megismerése: 
pl. fafaragó, faesztergályos 
(ács, asztalos). 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Az anyagok megfigyelése külső és szerkezeti (szálas, hajlítható, merev, lágy, nyújtható) tulajdonságaik alapján. 
Összefüggések felismerése a tárgyak funkciója, anyaga, alakja és méretei között. 
A népművészet hagyományaihoz kapcsolódó tárgyalakítás, mintakövetéssel. 
(szk) (lk) (p) (k)
fa 
szálas, 
hajlítható, 
nyújtható, 
rugalmas, 
kemény, 
átalakító műveletek, előkészítő műveletek, 
népművészet, 
a fához kötődő mesterségek: 
fafaragó, faesztergályos, 
asztalos, 
ács

Feldolgozott (átalakított) anyagok

A papír 
Papírfajták 
Anyagvizsgálat 



A papír megmunkálása 

Műszaki ábrázolás (T)
A papírfajták tulajdonságainak vizsgálata. 
Papírok csoportosítása. 
Papírhajtogatás. 
Papírkarton megmunkálása. 

Ismerkedés a műszaki rajz jeleivel. 
Rajzolvasás, a rajz és a tárgy megfeleltetése. 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A formálhatóság és tervezhetőség megfigyelése. 
Az anyagminőség iránti érzék kialakítása. 
Jó testtartás. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban. 
A konstruáláshoz, kivitelezéshez szükséges terv megértése, rajzolvasás mintakövetés képessége. 
(szk) (lk) (p)
papír, 
papírfajták: 
lágy papírok, 
kartonok, 
lemezek 
anyagtulajdonságok: 
téphetőség, hajlékonyság, vastagság, rugalmasság, 
felületi tulajdonság, szakíthatóság, karcolás, metszés, vágás; 
műszaki ábrázolás, 
méretmegadás elemei: 
méretvonal, 
méretsegédvonal, 
méretszám, 
méretnyíl; 
vonalfajták: 
a tárgy körvonala, szerkeszthető vonalak, nem látható élek, hajlítási élek, szimmetriatengely

Fonal és textília 
A textilipar fejlődése 
Mi a fonal? 






A fonal és textilmunkák feldolgozása 
(H) (T)
A textilipar fejlődésének tanulmányozása. 
A fonal és textília tulajdonságainak vizsgálata. 




A fonalkészítés menete. 
A szövés, a szövés menete. 
A népművészetben alkalmazott díszítések megismerése. 
Kézi varrás alkalmazása 
1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4.
A szerkezet, a tulajdonság és a funkció összefüggésének felismerése. 
Az elemi alkotó, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő- és kommunikációs képességek működtetése. 
Gyakorlottság a rendszeresen használt eszközökkel végzett műveletekben. 
(k) (szk) (lk) (p) (kr)
a fonás, 
a fonal, alapanyagai, 
gyapjú, 
len, 
kender, 
gyapot, 
selyemhernyó gumója, 
guzsaly, 
orsó, 
sodrás, 
nyújtás, 
a szövés, 
szövőszék, 
kézi varrás díszítőöltések
2.
Építés




Az építészet történeti fejlődése 

Tervezés, építés 

A lakás szerkezete 

Műszaki ábrázolás 





Mérés 



Népi építészet 
(H) (K) (T)
Ismerkedés az építészettel. 

Különböző típusú épületek megfigyelése, összehasonlítása. 

Méretek leolvasása rajzokról. 
A rajz és a tárgy megfeleltetése. 
Ismerkedés a méretmegadás elemeivel. 
A mérési eredmények feljegyzése, 
mérés centiméter-pontossággal. 
Alaprajzkészítés 
Családi ház építése 
Egyszerű épületmakettek készítése 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.



Manuális készség célirányos fejlesztése a rajzeszközök használatában. 
Az építőmunka fázisainak megismerése. 
A technikai probléma megfogalmazása. 
Mintakövető, majd tervkövető kivitelezés. 
A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és lehetőségnek. 


A munkafolyamat irányított, majd önálló szervezése: 
A biztonság élménye a munkaszervezésben. 
(szk) (lk) (p) (é)
építés 
építés története: hogyan építkeztek és építkeznek ma is? 
építőanyagok 
az építkezés sorrendje, 
becslés, 
mérés, egymás mellé rendezés, 
alaprajz, 
látszati rajz 
méretmegadás elemei, 
belső tér, 
település, 
népi építészet szerkezetei
3.
Jeles napok, népszokások

Őszi ünnepkör 




Téli ünnepkör 

Tavaszi ünnepkör 
(H)
Vízparti növények gyűjtése, szárítása. 
Vízi járművek készítése a gyűjtött anyagokból. 
Betlehemi bábuk készítése. 
Tojásfestés. 
2., 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A megismert természeti anyagokból, a népművészet hagyományait követő tárgyalakítás. 
(k) (n) (szk)
őszi ünnepkör; 
vízparti növények: (káka, sás, nád, gyékény); 
fűzfavessző; 
téli ünnepkör, 
tavaszi ünnepkör 
tojásfestés
4.
Közlekedési ismeretek

A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének fontossága 
Magatartás a közúton 




Kerékpáros közlekedés 



A városi tömegközlekedés 


A vasúti közlekedés 
(K) (I) (TE)
A kerék feltalálása, története, használatának bemutatása. 
A közlekedési eszközök fejlődésének megfigyelése. 
Közlekedési gyakorlatok. 
A kerékpár fő szerkezeti egységeinek bemutatása. 
Kerékpáros közlekedés 

Hogyan viselkedünk a közlekedési járműveken? 
A vasúti közlekedés szabályainak megbeszélése. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
Ismeretterjesztő forrásokból információgyűjtés a foglalkozásokhoz. 
Szabálykövető magatartás a közlekedésben. 
A gyermekbalesetek okainak ismerete. 

Utazással kapcsolatos helyes magatartásformák bemutatása és gyakorlati alkalmazása valós helyzetekben. 
(szk) 
közlekedés, 
a kerék, 
a kerék története, használata, közlekedésbiztonság, 
a kerékpár szerkezeti egységei, kerékpár története, közlekedési eszközök, közlekedési magatartás, 
piktogarmok 






a vasúti közlekedés szabályai
5.
Életvitel, háztartástan

Házimunkák 



Háztartási eszközök 




Korszerű táplálkozás 


Testápolás 

Gazdálkodás
A gyermekek által is elvégezhető háztartási tennivalók, eljárások bemutatása. 
A háztartásban leggyakrabban használt tárgyak, eszközök, gépek biztonságos használatának ismertetése. 
A korszerű táplálkozás szabályainak megbeszélése. 
A helyes testápolás tanulmányozása. 
Családi költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz fogalmának tudatosítása.
Jártasság a legegyszerűbb eszközök használatában. 
Elővigyázatosság a háztartási eszközök használatában, veszélyforrások felismerése. 
A korszerű táplálkozás szabályai és a helyes és a helytelen táplálkozás ismerete. 
A testápolás alapvető szabályainak ismerete. 
A személyes igények, szükségletek megnevezése. 
A bevétel és kiadás egyszerű összefüggéseinek megértése. 
A takarékosság jelentőségének ismerete.
háztartási munkák, napirend 

háztartási eszközök 




korszerű táplálkozás szabályai; 
helyes táplálkozás, helytelen táplálkozás, 
testápolás 

gazdálkodás 
bevétel, 
kiadás, 
megtakarítás, 
zsebpénz

Szolgáltatások 
(H) (ÉN) (E) (I) (TE)
A szolgáltatás szerepe az ember életében, 
a lakóhelyen található szolgáltatások feltérképezése. 
A telefon használatának bemutatása. 1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4.,
Tájékozottság az elemi szolgáltatások használatában. (pl.: posta, közlekedés) 
A szolgáltatások igénybevétele: telefonálás. (k) (n) (szk) (é) (em)
elemi szolgáltatások
4. évfolyam
Témakörök
Témakör
Javasolt 
óraszám
Tantárgyak közötti 
koncentráció
1.
Anyagok és alakításuk 
Természetes anyagok: 
- A fa és a természet kincsei 



Feldolgozott (átalakított) anyagok: 
- A papír 




- A fém 



- A műanyag 


- A fonal és a textília
18 óra 

5 óra 




6 óra 




1 óra 



1 óra 



5 óra


Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 
Matematika 

Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 

Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
2.
Építés
6 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 
Informatika
3.
Jeles napok, népszokások
4 óra
Környezetismeret 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom 
Ének-zene
4.
Közlekedési ismeretek
4 óra
Környezetismeret 
Testnevelés és sport 
Anyanyelv és irodalom 
Informatika
5.
Életvitel, háztartástan
5 óra
Környezetismeret 
Matematika 
Rajz és vizuális kultúra 
Magyar irodalom
Összesen:
37 óra
Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Anyagok és átalakításuk 
Természetes anyagok

A fa és a természet kincsei 
A tanulók közvetlen környezetének természetes anyagai (agyag, fa. kőzetek, termések, levelek, nád stb.) (K) (TE) 
A természetes anyagok vizsgálata 
A természetes anyagok megmunkálása (K) 
A fa mint nyersanyag 
A fakitermelés 
A fakitermelés környezeti hatásai (K) (E) (TE) 
A fa vizsgálata 
A fa megmunkálása 
Ismerkedés hagyományőrző mesterségekkel (H) (E)
Kirándulás a természetbe. 
A természetes anyagok vizsgálata: szerkezet, jellemző tulajdonságok, 
felhasználás (otthon, iparban, művészetben). 
A természetes anyagok megmunkálása: darabolás, hasítás, faragás. 
Népi játékszerek, hangszerek készítése egyéni elképzelés alapján. 
Anyagvizsgálat: színezet, rajzolat, nedvszívó képesség, faraghatóság, szegezhetőség. 
Szegezés, szeghúzás. Balesetmentes szerszámhasználat. 
Kézműves hagyományokat ápoló tárgyalkotás (szövőkeret készítése). 
(1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Szóbeli kifejezőképesség (k) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése 
Megfigyelőképesség 
Problémafelismerő és -megoldó képesség (p) 
Lényegkiemelő képesség (lk) 
Konstruálóképesség 
Döntési képesség (d) 
Mozgáskoordináció 
Manuális készség fejlesztése 
Helyes eszköz- és szerszámhasználat
Természetes anyagok 
Az anyag szerkezete 
Hajlíthatóság 
Rugalmasság 
Nyújthatóság 
Lágy 
Kemény 
Merev 
Nedvszívás 
Darabolás 
Hasítás 
Faragás 
Szegezés 
Szeghúzás

Feldolgozott (átalakított) anyagok

A papír 
Technikatörténet: a papírkészítés ősi módszere (I) (T) (K) 
Papírhajtogatás 
A műszaki rajz szabványosított jelei (E) 
A műszaki rajz gyakorlati alkalmazása 
Nézeti ábrázolás
Ismerkedés a papírmerítéssel. 
Merített papír készítése. 
Hajtogatás síkban és térben. 
Statikus és dinamikus modellek létrehozása. 
A műszaki rajz szabványosított jeleinek megismerése, gyakorlati alkalmazása. 
Rajzolvasási, rajzkészítési gyakorlat. 
A dobozkészítés menete: műszaki rajz elkészítése, karcolás, szabás, sarkos hajlítás, összeszerelés. kipróbálás. 
A nézeti ábrázolás fogalmának kialakítása. 
Mértani testek nézetrajzi elemzése, nézetrajzok készítése. 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos, szövegértés) (k) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése 
Készségszintű becslés, mérés 
Rajzolvasási, rajzolási készség 
Analizáló-szintetizáló képesség 
Lényegkiemelő képesség (lk) 
Szabálykövető képesség (szk) 
Alkotóképesség 
Döntési képesség (d) 
Finommozgás fejlesztése 
Manuális készség fejlesztése 
Készségszintű 
eszközhasználat
Feldolgozott anyagok 
Papírmerítés 
Merített papír 
Statikus modell 
Dinamikus modell 
Műszaki rajz 
A műszaki rajz szabványosított jelei 
Vonalfajták: 
folyamatos, szaggatott, 
pontvonal, méretvonal, méretsegédvonal, 
méretszám, 
méretnyíl 
Karcolás 
Szabás 
Nézeti ábrázolás

A fém 
Ismerkedés a fémművességgel (H) (E) (I) (T) (K) 
Fémek vizsgálata 
Fémek megmunkálása
Ércbányászat Magyarországon. 
Ismerkedés ősi kézműves mesterséggel, az ötvösséggel. 
Huzal és lemez vizsgálata: szín, alak, felület, hajlítás, nyírás. 
Huzal és lemez megmunkálása: darabolás, hajlítás, domborítás. 
Fémlap domborítása. 
A fémmegmunkálás eszközeinek helyes használata. 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, szövegértés) (k) 
Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) 
Problémafelismerő és problémamegoldó képességek (p) 
Elemzőképesség 
Alkotóképesség 
Manuális készség fejlesztése 
Helyes eszköz- és szerszámhasználat
Érc 
Bányászat 
Fém 
Fémművesség 
Ötvös 
Fémhuzal 
Fémlemez 
Darabolás 
Hajlítás 
Domborítás

A műanyag 
Ismerkedés a műanyaggal, a műanyag előállításával (I) (T) (K) 
A műanyag vizsgálata 
Gyöngyfűzés
Közvetlen környezetünk műanyag tárgyainak csoportosítása felhasználás alapján. 
Ismerkedés a műanyag előállításával. 
Anyagvizsgálat: szín, forma, tömeg, pattinthatóság. 
Műanyag tárgyak csoportosítása a vizsgált tulajdonságok alapján. 
Környezetszennyezés, szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 
Gyöngyfűzés minta és egyéni elképzelés alapján. 
(1.) (2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, szövegértés) (k) 
Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) 
Problémafelismerő és problémamegoldó képességek (p) 
Elemzőképesség 
Alkotóképesség 
Koncentráló képesség 
Szabálykövető képesség (szk) 
Finommotorika fejlesztése 
Kézügyesség fejlesztése
Műanyag 
Környezetszennyezés 
Szelektív hulladékgyűjtés 
Gyöngyfűzés

A fonal és a textília 
A fonalvastagítás eljárásai 
A makramézás (E) 
A szövés technikatörténeti fejlődése (H) 
A szövés 






Kézi varrás 
A népművészet hagyományait követő tárgyalkotás (H) (E)
Anyagvizsgálat: különböző fonalfajták nyírhatósága, csomózhatósága, hurkolhatósága. 
A makramézás menete, lapos csomózás. 
Használati tárgy készítése lapos csomózással. 
Szövés szövőkereten. 
Egyszerű szövésminták megismerése. 
Kézi varrás. 
A tanult öltésfajták (előöltés, száröltés, láncöltés, pelenkaöltés, lapos öltés) változatos alkalmazása használati és dísztárgyak készítése során. 
Ismerkedés a magyar népi hímzéssel. 
A tárgykészítés algoritmusa. (1.) (2.) (3.1) ( 3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Szóbeli kifejező képesség fejlesztése (k) 
Megfigyelőképesség 
Koncentrálóképesség 
Alkotóképesség 
Szabálykövető képesség (szk) 
Finommotorika fejlesztése 
Kézügyesség fejlesztése 
Készségszintű eszközhasználat
Csomózás 
Hurkolás 
Makramézás 
Lapos csomó 
Láncfonal 
Vetülékfonal 
Szőttes 
Szövésminták 
Népi hímzés 
Használati tárgy 
Dísztárgy
2.
Építés

Épített környezet: falu, város (I) (K) 
A falusi és a városi élet előnyei, hátrányai 
Magyar népi építészet (H) (I) 
A természetes anyagok felhasználási módja (K) 
Egyszerű makett készítése 
Korunk építészete 
A technika fejlődése: új anyagok, új technológiák 
Az építmények és a környezet kapcsolata (E) (K) (TE)
A falusi és a városi élet összehasonlítása. 
A falusi és városi építmények elemzése. 
Ismerkedés a magyar népi építészettel. 
Hagyományos technológiák megismerése: rakott sárfal építése, vályogtégla készítése. 
Vályogház építése. 
Korszerű építmények elemzése (egyensúly, stabilitás stb.). 
Építmények modellezése. 
Modell és valóság viszonyának elemzése. 
(1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (szóbeli, rajzos, szövegértés) (k) 
Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) 
Térlátás fejlesztése 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Analizáló-szintetizáló képesség 
Lényegkiemelő képesség (lk) 
Konstruálóképesség 
Döntési képesség (d) 
Kritikai képesség (kr) 
Együttműködési képesség (egy) 
Szervezőkészség 
Mozgáskoordináció 
Készségszintű becslés, mérés 
Készségszintű eszközhasználat
Építés 
Épített környezet 
Hagyományos technológia 
Rakott sárfal 
Vályogtégla 
Lakótelepi ház 
Tömbház 
Családi ház 
Korszerű építmények
3.
Jeles napok, népszokások

Népi játékszerek készítése 
Az aratáshoz kapcsolódó népszokások (H) (I) (T) 
A szalma vizsgálata 
A szalma megmunkálása (H) (K) 
Az anyag célszerű és takarékos felhasználása. 
Téli ünnepeink: karácsony 
Népszokások megismerése, hagyományőrzés (H) (E) (I) (T) 
Karácsonyfadíszek készítése 
Tavaszi ünnepek: húsvét, anyák napja 
Népszokások megismerése, hagyományápolás (H) (E) (I) (T) 
Hagyományos tojásfestés 
Textilfestés: batikolás (H) (E) (I) (T) 
Anyagvizsgálat: szín, hajlékonyság, darabolhatóság, nedvszívás, fonhatóság. 
Kézműves hagyományokat ápoló tárgyalkotás egyéni elképzelés alapján. 



Hagyományőrzés: betlehemezés. 
A szalma fonása. 
Karácsonyfadíszek készítése egyéni elképzelés alapján. 

Húsvéti népszokások megismerése. 
Tojásfestés hagyományos módon: viaszolt tojás. 
Hímes tojás festése. 
Textilfestési eljárások megismerése. 
Textilfestés természetes anyagokkal. 
Batikolás kötözéssel. 
(2.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.) 
Kommunikációs képességek (k) 
Narratív képesség (n) 
Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) 
Észlelési csatornák együttes fejlesztése 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Alkotóképesség 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség (é) 
Mozgáskoordináció 
Manuális készség fejlesztése 
Készségszintű eszközhasználat
Jeles napok, népszokások 
Aratás 
Aratódíszek 
Szalmaszál 
Szalmafonás 





Anyagtakarékosság 



Hagyományőrzés 
Betlehemezés 

Locsolkodás 
Hímes tojás 
Viasz 
„Gica” 
Viaszolt tojás 
Hagymalé 
Textilfestés 
Batikolás
4.
Közlekedési ismeretek

A közlekedés történeti fejlődése 
(I) (T) 
A gyalogos közlekedés alapvető szabályai (E) 
A veszélyhelyzetek elkerülése 
Tömegközlekedés 
Szárazföldi, vízi, légi közlekedés 
A helyi és a távolsági közlekedés (E) (K) 















A kerékpáros közlekedés (K) (TE) 
A kerékpáros közlekedés szabályai
A közlekedés technikatörténeti fejlődésének az áttekintése. 
Faliújság készítése. 
A gyalogos közlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása a gyakorlatban. 
Veszélyhelyzetek felismerése, az elkerülésük lehetőségei. 
A tömegközlekedési eszközök csoportosítása. 
A helyi és a távolsági közlekedés eszközei, használatuk helyes módja. 
A különböző menetrendek jelrendszerének megismerése, értelmezése. 
A balesetmentes járműhasználat szabályainak megismerése, gyakorlati alkalmazása. 
A kerékpáros közlekedés szabályainak áttekintése. 
A kerékpáros közlekedés gyakorlása forgalom elől elzárt területen: 
- egyenes haladás egykezes kormányzással, 
- kanyarodás hátranézéssel és kiintéssel, 
- biztonságos fékezés. 
(2.)
Szóbeli kifejezőképesség (k) 
Komplex információkezeléssel kapcsolatos képességek (i) 
Megfigyelőképesség 
Koncentrálóképesség 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Elemzőképesség 
Szabálykövető képesség (szk) 
Döntési képesség (d) 
Kritikai képesség (kr) 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség (é) 








Látási, hallási észlelés 
Tér- és időészlelés 
Készségszint a távolság becslésében 
Egyensúlyérzék fejlesztése 
Mozgáskoordináció 
Szabálykövető képesség (szk) 
Döntési képesség (d) 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség 
(é)
Közlekedési ismeretek 
Technikatörténet 
Szárazföldi, vízi, légi közlekedés 
Gyalogos közlekedés 
Közúti jelzések 
Tömegközlekedés 
Helyi és távolsági közlekedés 
Menetrendek
5.
Életvitel, háztartástan

Közvetlen környezetünk 
Környezetvédelem környezetünkben (K) (TE) 
Munkamegosztás a családban 
A szülők foglalkozása 
(P) 
Házimunkák 
Baleset-elhárítás a háztartásban 
Gazdálkodás, takarékosság 
























Szolgáltatások megismerése, igénybevétele (E) 
(ÉN)
Közvetlen környezetünk megismerése. 
Esztétikus környezet kialakítása. 
Aktív környezetvédelemi tevékenység. 
Foglalkozások bemutatása. 
Házimunkák csoportosítása. 
Háztartási gépek rendeltetésszerű használata. 
Baleset-elhárítás a háztartásban. 
Ismerkedés a betegápolás elemi szabályaival, legegyszerűbb eljárásaival (lázmérés, teafőzés stb.). 
Ismerkedés a családi költségvetéssel. 
Tájékozódás a család bevételéről, kiadásairól. 
A bevétel és a kiadás egyszerű összefüggéseinek felismerése. 
A zsebpénz célszerű beosztása. 
A takarékosság lehetőségeinek felismerése (pénz, idő, energia, értékeink megbecsülése stb.), plakátkészítés. 
A lakóhelyen található szolgáltatások feltérképezése. 
Néhány szolgáltatás bemutatása megadott szempontok alapján. 
Elemi szolgáltatások kulturált igénybevétele. (1.) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (4.)
Kommunikációs képesség (k) 
Megfigyelőképesség 
Problémafelismerő és problémamegoldó képesség (p) 
Lényegkiemelő képesség (lk) 
Szabálykövető képesség (szk) 
Döntési képesség (d) 
Kritikai képesség (kr) 
Együttműködési képesség (egy) 
Életvezetési képesség (é) 
Kézügyesség fejlesztése
Életvitel, háztartástan 
Esztétikus környezet 
Környezetvédelem 
Házimunkák 
Háztartás gépek 
Baleset-elhárítás 
Betegápolás 
Családi költségvetés 
Bevétel 
Kiadás 
Zsebpénz 
Takarékosság 
Szolgáltatások 
A továbbhaladás feltételei
- A természetes és a mesterséges környezet kapcsolatának megismerése.
- A munka és a technika szükségességének, jelentőségének felismerése az ember életében (haszna - veszélyei).
- Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalása.
- Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása.
- Szakszerű eszköz és szerszámhasználat.
- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
- Önálló tervezés és kivitelezés tárgyalkotásban, építésben (szükség esetén segítségkérés).
- Az elképzelések, tervek rajzos megjelenítése.
- Mérés centiméter-pontossággal, a mérési eredmények lejegyzése.
- Egyszerű rajzos ábrák olvasása, értelmezése.
- Egyszerű esetekben alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése.
- Szülők foglalkozásának megnevezése, rövid bemutatása.
- A takarékosság, gazdaságosság lehetőségeinek ismerete mindennapi életünkben.
- Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása.
- A közúti kerékpáros közlekedés elemi szabályainak ismerete.
- A kulturált és balesetmentes járműhasználat szabályainak gyakorlati alkalmazása.
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
1-8. évfolyam
A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai természetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az egészség megőrzésére és fenntartására. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló testedzésre, sportolásra, a mozgásos önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé.
Célok és feladatok a műveltségi terület egészére
Az egészséggel kapcsolatos célok és feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; a váz- és izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légző rendszer megbetegedéseinek megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása és fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, a kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.
1-4. évfolyam tanterve
Az alapozó szakaszban a testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához.
A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani:
- Az alapvető (generikus) mozgáskészségek továbbfejlesztése, az esetleges „deficit” pótlása.
- A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejlesztése.
- A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, és relatív - a testtömeghez és a megoldandó feladatokhoz mért - fejlesztése.
- Az ordinatív mozgáskészlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások) alapjainak elsajátítása.
- Állandó élményszerzési lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül.
- Az értékes személyiségvonások megerősítése: önzetlenség, feladatvállalás, félelemérzés leküzdése (bátorság), állhatatosság és kitartás, együttműködési képesség, fair play, empátia-készség, mások megértése, őszinteség, nyitottság, igazmondás.
- A negatív személyiségvonások visszafogása: önzés, lustaság, bátortalanság a feladatok elodázása, irigység, szabályok megszegése, mások érdekeinek megsértése, hazudozás.
- Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Testnevelés és sport
4
3
4
3
4
3
4,5
3,5
Összesen
4
3
4
3
4
3
4,5
3,5
A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba.
Követelmények
1. Aktívan és örömmel vegyen részt a testnevelési foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle mozgástevékenységekben.
2. Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgáselemekkel.
3. A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját képességeinek önálló fejlesztése.
4. A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák.
A tanulók értékelése
Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlődésének folyamatosan mérése és értékelése.
Az elsajátítás minőségi mutatói:
- a feladatmegoldás határozott vállalása,
- az eredményes megoldás újbóli megismétlése,
- a siker feletti őszinte öröm,
- a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási érték, találat stb.)
A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzésértékűek - „teljesítménytükör”, a tanuló értékelésében a saját magához mért fejlődésváltozásokat kell alapul venni.
A teljesítménypróbák elvárásai

1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

lányok, fiúk
lányok, fiúk
lányok
fiúk
lányok
fiúk
Tartós futás
4 percig
5 percig
6 percig
6 percig
7 percig
8 percig
Folyamatos 
játékos 
mozgás
6-8 percig
8-10 percig
9-11 percig
11-13 percig
11-13 percig
14-15 percig
Célbadobás zsámolyra 
(5 kislabda)
5 méterről 
2 találat
6 méterről 
2 találat
7 méterről 
2 találat
7 méterről 
2 találat
8 méterről 
2 találat
9 méterről 
2 találat


gyen- 
ge
kö- 
zepes
jó 
gyen- 
ge
kö- 
zepes
jó 
gyen-ge
kö- 
zepes
jó
gyen- 
ge
kö- 
zepes
jó
gyen- 
ge
köze-pes
jó
gyen- 
ge
köze- 
pes
jó
Szlalom 
futás

10,0

9,0

8,2

9,3

8,5

7,6

9,1

8,4

7,8

9,0

8,2

7,4

9,0

8,2

7,6

8,8

7,8

7,2
Labdavezetés kézzel 
(2 x 15m)

-

17,0

14,0

11,0

16,0

13,5

11,5

15,5

13,0

10,5

14,5

12,2

10,5

13,2

11,2

9,2
Korlátozott futás (10m/sec)

8,0

7,2

6,4

6,8

6,0

5,2

6,5

5,7

4,9

6,1

5,3

4,6

5,8

5,0

4,3

5,2

4,6

4,0
Ritmus-váltásos 
futás 

8,8

8,2

7,5

8,5

8,0

7,5

8,9

8,0

7,1

8,7

7,8

6,9

8,4

7,5

6,8

8,2

7,3

6,6
Reakció- 
gyorsaság 
7
10
13
12
13
15
13
16
19
13
16
19
15
18
20
16
19
20
Egyen- 
súlyozás 
12
16
20
22
28
34
34
41
47
24
33
40
35
42
50
35
42
50
Egyen- 
súlyozó járás 
15
12
9,0
13,4
10,4
7,8
11,7
9,2
6,7
12,1
9,6
7,1
10,0
7,4
6,0
11,0
8,3
6,9
A teljesítménypróbák leírása
- Szlalom futás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10 és 15 méterre kell elhelyezni egy-egy medicinlabdát. A tanuló hullámvonalban futva kerülje el az első két labdát, majd megkerülve a harmadikat hullámvonalban fusson vissza és haladjon át a rajtvonalon. (Ajánlatos az első labdát balkéz felöl kerülni.) Két kísérlet után a jobbik eredményt értékeljük, 0,1 s-os pontossággal.
- Szlalom labdavezetés kézzel: A tanulónak az előző próbában leírt pályán kell labdavezetéssel végighaladni. A célvonalon áthaladva meg kell fognia a labdát. Két kísérlet engedhető meg, melyből a jobbik eredményt kell értékelni 0,1 s-os pontossággal.
- Korlátozott futás (20 lépéses futás): A próbázó feladata 10 méter futás egymástól 50 cm-re lévő vonalak között. A teljesítés idejét mérjük 0,1 s-os potossággal. Minden vonalra lépés, vagy túllépés a vonalon 0,1 s hozzáadásával jár.
- Ritmusváltásos futás: A futás 30 m-es pályán történik. A rajthelyről 5 méterre lehelyezünk három egymáshoz érő tornakarikát, a pálya közepén öt egymáshoz érő karikát (a középsőt helyezzük a felezőpontra), a célvonaltól 5 méterre visszaszámolva ugyancsak három karikát. A tanulónak úgy kell futnia, hogy a karikák mindegyikébe belép átfutás közben. Két kísérlet közül a jobbikat vesszük figyelembe. Az eredményt 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel.
- Rekciógyorsaság: Bordásfal 10. fokánál (alulról számolva) a szaktanár 2 db munkáskesztyűt tart egymástól 50 cm-re. A tanuló kartávolságnyira áll a kesztyűvel szemben. A távolság felvételekor mellső középtartásban ujjhegye érje el a bordásfal megfelelő fokát. A szaktanár véletlen választásos alapon engedi el valamelyik kesztyűt, akkor, amikor a tanuló már mozdulatlan, várakozó helyzetben van. A tanuló igyekezzen elkapni a kesztyűt. Az eredményt az adja, hogy sikerült-e és hányadik fok magasságában sikerült elkapni a kesztyűt. Öt kisérletből az összpontszám adja a végeredményt, ami így 0 és 50 pont közötti lehet.
- Egyensúlyozás: A tanuló bekötött szemmel, kar magastartásban ujjfűzés helyzetben vár. Jelre az egyik lábát térdben hajlítva, derékszög helyzetéig emeli. Az időt addig mérjük, amíg az emelt lábát le nem teszi. Egy percnél a próba véget ér. Az eredmény 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel.
- Egyensúlyozó járás: A tanuló egy lapjára fordított hosszú tornapaddal szemben, attól 1,5 méterre húzott rajtvonal mögött áll, “elefánttoronnyal” (egyik kezével az orrát fogja, a másikkal kislabdát fog). Jelre végighalad a pad merevítő gerendáján, lerugja a gerenda végére állított tömöttlabdát, majd egyensúlyozva visszamegy. Az időt a rajtvonal ismételt eléréséig 0,1 s-os pontossággal rögzítjük. Minden esetleges lelépést 1 s hozzáadásával büntetünk.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.paragrafus 1.pont a-d) bekezdése, 8.pontja.
Az alapozó szakasz évfolyamain (1-4. évfolyam) tanítói, konduktori végzettség. A szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevelés és sport tantárgy oktatásához megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges.
Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a hat-tízéves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges módszereket.
Tárgyi feltételek
Tornaterem (tornaszoba), testnevelési udvar - mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmedence), szokványos sportszerek.
Tantárgyi tantervek
A tantárgy óraterve 1-4. évfolyam
Témák
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam


A
B
A
B
A
B
A
B
1. Alaki gyakorlatok
10
7
10
7
8
5
12
7,5
2. Gimnasztika
14
10
14
10
15
12
22,5
18
3. Járások és futások
19
13
19
13
16
13
24
19,5
4. Szökdelések és ugrások
15
8
15
8
15
10
22,5
15
5. Dobások és hajítások
19
10
19
10
15
10
22,5
15
6. Támaszok, mászások, egyensúlyozások
19
12
19
12
13
11
19,5
16,5
7. Feladatok függésben
10
6
10
6
8
5
12
7,5
8. A labdakezelés alapjai
20
14
20
14
20
14
30
21
9. Koreografált játékok
15
9
15
9
15
10
22,5
12
10. Úszás
10
10
10
10
10
10
15
15
11. Higiéniai ismeretek
7
4
7
4
5
3
7,5
4,5
12. Szabadidős sporttevékenységek
8
8
8
8
8
8
12
12
Óraszám összesen:
148
111
148
111
148
111
166,5
129,5
A tantervben a műveltségi terület fejlesztési feladatainál történő hivatkozások (kapcsolódás) az alábbi felsorolás elemeire történő hivatkozásokat jelölik:
1. Az egészséges testi fejlődés
1.1 A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel szemben.
1.2 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
1.3 Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
1.4 Szerezzék meg az alapvető higiéniai ismereteket, bővítsék tudásukat.
2. A mozgáskultúra fejlesztése
2.1 Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket.
2.2 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
2.3 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
2.4 Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
2.5 Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvési biztonságukat.
2.6 Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során.
2.7 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.
2.8 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
3. A mozgásigény fenntartásának követelményei
3.1 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást.
3.2 Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük.
1-2. évfolyam
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok

Témakörök

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások
I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
1. Alaki gyakorlatok.
- Alapállás, pihenjállás. 
- Testfordulatok helyben, ugrással. 
- Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). 
- Köralakítás kézfogással. 
- Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. 
- Nyitódás-záródás. 
- Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás.
Magyar nyelv és irodalom (vezényszavak); 
Művészetek 
2.7
I) 
T) 
Te) 
É) 
Egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
2. Gimnasztika. 
2. 1. Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. 
- A csont-, az izom- és az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1-4 ütemű, utánzással végrehajtható, változatos előkészítő gyakorlatok szer nélkül és kéziszerekkel (a pedagógus és egymás utánzásával). 
- Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat tartalmazó szabad-, társas- és kéziszer-gyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. 
- Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. 
- Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
pr) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Gyorsasági koordináció 
Mozgásérzékelés 
Élményszerzés 
Fair play
3. Járások és futások. 
3. 1. Járások. 
3. 2. Futások. 
3. 3. Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.
- Járás és futás kötetlenül és alakzatban (egyes oszlop), meghatározott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid és nyújtott lépésekkel. 
- Rövid távú gyors futás saját tempóban. 
- Futások irányváltoztatással. 
- Kapcsolódó játékok: tolvajlépés, futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, tűz-víz, repülő-, mágnes-fogó, sorversenyek stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 


Természet- és társadalomismeret 




1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás
4. Szökdelések és ugrások. 
4. 1. Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.
- Szökdelések egy, váltott és páros lábon meghatározott távolságig. Szökdelések kötéláthajtással. 
- Távolugrás helyből és nekifutással, elugrósávból. 
- Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő oszlop stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
Mozgásérzékelés 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Kreativitás 
Összpontosítás 
Élményszerzés 
Fair play
5. Dobások, hajítások. 
5. 1. Egy- és kétkezes dobások. 
5. 2. Hajítások kis súllyal. 
5. 3. A tanultak beillesztése egyszerű testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe.
- Hajítási kísérletek újságpapír gombóccal, lufival, babzsákkal, kislabdával, egykezes alsó, oldalsó és felső dobás zsinór felett. 
- Hajítási kísérletek távolba és célba, célzás mozgó célpontra. 
- Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő oszlop stb., talicskázás kéz- és lábtámaszban; sor- és váltóversenyek állatutánzó járással, „vándormászás”, döngető újságpapír gombóccal, lufival, kislabdával; „dobj és szökdelj!”, „ki dob a legmesszebbre?”, céllabda. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás
6. Támaszok, mászások, egyensúlyozások. 
6. 1. Feladatok támaszban 
6. 2. Kúszások, mászások. 
6. 3. Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok. 
6. 4. Egyéb természetes mozgások.
- Támaszgyakorlatok talajon, padon és bordásfalon. 
- Mászás előre és hátra. Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sánta róka stb.). Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyattfekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. „Vándormászás” függőállásból bordásfalon. 
- Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe. Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. 
- Felugrások és leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény). 
- Egyensúlyozó járás vonalon és padon, pad merevítőgerendáján előre, hátra és oldalra. 
- Kapcsolódó játékok: talicskázás kéz- és lábtámaszban; sor- és váltóversenyek állatutánzó járással.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás
7. Feladatok függésben. 
7. 1. A rúd- és a kötélmászás technikája.
- Függés- és egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon és kötélen: fogás, függeszkedés. 
- Kapcsolódó játékok: „Vándormászás”, sor- és váltóversenyek, fára mászás.
Természet- és társadalomismeret 
1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
szk) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
8. A labdakezelés alapjai. 
8. 1. Gurítás, elkapás, dobás. 
8. 2. Labdavezetés kézzel, lábbal. 
8. 3. Célzás álló és mozgó tárgyra. 
- Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása, felemelése, visszahelyezése; labdagörgetés egy és két kézzel helyben, a lábak körül és továbbhaladással; gurítás a társhoz oda-vissza terpeszülésben; feldobott labda elfogása; eldobott labda elfogása futással egy pattanás után a földre érés előtt. Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és továbbhaladással kötetlenül. Labdavezetési kísérletek lábbal. 
- Kapcsolódó játékok: szabadulás a lufitól vagy a labdától, adogatóversenyek, labdacica gurítással, dobással, labdavadászok stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 
Élményszerzés
9. Koreografált játékok. 
9. 1. Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok. 
9. 2. Gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok. 
- Körjátékok zenére, dalokra és gyermekmondókákra, 
- Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járások, guggolások, karmozgások, tánclépések. 
- Népi játékok.
Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
10. Úszás. 
10. 1. Vízhez szoktatás. 
10. 2. Az úszás technikai alapjai. 
- Sorakozás és vonulás derékig érő vízben. 
- Szabadgyakorlatok a vízben. 
- Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás és kartempó. 
- Kar- és lábmunka összehangolása. 
- Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7, 3.1
I) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
é)
11. Higiéniai ismeretek. 
11. 1. Higiéniai ismeretek feltárása, növelése.
- A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megismerése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
- A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: ügyesség, bátorság és óvatosság. 
- A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. 
- Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.4, 3.2
Te) 
É) 
F) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 
Fair play
12. Szabadidős sporttevékenységek.
- Séták, szánkózás, hócsata és hóemberépítés. 
- Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás).
Természet- és társadalomismeret; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.2, 2.3, 3.2
A továbbhaladás feltételei
- A tanuló tudjon alakzatokat felvenni és változtatni az utasításnak megfelelően.
- Tudja teljesíteni utánzással a gimnasztikai feladatokat.
- Az alapvető mozgáskészségeket (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) életkorának megfelelő szinten tudja végrehajtani.
- Félelem nélküli vegyen részt a vízben végzett feladatok során.
3-4. évfolyam
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok

Témakörök

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások
I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
1. Alaki gyakorlatok.
- Alapállás, pihenjállás. 
- Testfordulatok helyben, ugrással. 
- Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). 
- Köralakítás kézfogással. 
- Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. 
- Nyitódás-záródás. 
- Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás.
Magyar nyelv és irodalom (vezényszavak); 
Művészetek 
2.7
I) 
T) 
Te) 
É) 
Egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
2. Gimnasztika. 
2. 1. Egyszerű 1-8 ütemű gimnasztika.
- Mint az előző évfolyamokon, de kissé nehezítve. 
- A csont-, az izom- és az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1-8 ütemű, utánzással végrehajtható előkészítő gyakorlatok szer nélkül és szerekkel (pad, bordásfal, zsámoly). 
- Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. 
- Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat tartalmazó szabad-, társas- és kéziszer-gyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). 
- Rövidebb gyakorlatsorok, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása. 
- Ritmikus feladatok énekre, zenére. 
- Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló), talpboltozatot erősítő gyakorlatok. 
- Kapcsolódó játékok: fogójátékok, versengések kettős körben, kakasviadal stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret; 
Művészetek 
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
pr) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Gyorsasági koordináció 
Mozgásérzékelés 
Élményszerzés 
Fair play
3. Járások és futások. 
3. 1. Járások. 
3. 2. Futások. 
3. 3. Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.
- Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra keresztlépéssel, mélytérdhajtásban, járás ütemtartással. 
- Futás irányítva, jelekkel, feladatokkal (bekötött szemmel, párokban, társhoz igazított iramban). Átfutás hajtott kötélen. 
- Futás akadályokon át, padra, zsámolyra fel- és lelépéssel. Felfutás lépcsőn, lejtőn és vissza. 
- Futás guggolórajttal, rajtversenyek. 
- Rövid távú vágtafutások. 
- Gyors futások irányváltoztatással. 
- Hosszú távú futások saját tempóban. 
- Kapcsolódó játékok: fogójátékok, különböző sor- és váltóversenyek, futóversenyek, vakfogójárással („erre csörög a dió ...”, tapsolással és énekléssel, félperces fogójáték, páros fogó, helycsere, „Balatoni halászok”, skalpvadászat stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Ritmus és reakcióképesség 
Térbeli tájékozódás
4. Szökdelések és ugrások. 
4. 1. Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükségletet igénylő szökdelések. 
4. 2. Ugrások saját erőbeosztással. 
- Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra és oldalra meghatározott távolságig. Szökdelések helyben és továbbhaladással taps ritmusát követve. 
- Kötéláthajtás egy, váltott és páros lábon szökdeléssel, meghatározott ideig. 
- Ugróiskola kötéláthajtással párokban, majd közös kötéllel. 
- Felugrások helyből és nekifutásból emelkedő szerekre (rézsútos pad), leugrások szőnyegre. 
- Felugrás függésbe (bordásfal, gyűrű), leugrás a szerről. Zsugorkanyar. 
- Távolugrás helyből és nekifutással, elugrósávból. 
- Magasugrás helyből és nekifutással. 
- Sorozatugrások (hármas, négyes, ötös). 
- Kapcsolódó játékok: nyusziugrás adott távolságon, szökdelő fogó („Balatoni halászok”, félperces fogó), kengurufogó, ugróiskola, ugróversenyek stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
Mozgásérzékelés 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Kreativitás 
Összpontosítás 
Élményszerzés 
Fair play
5. Dobások, hajítások. 
5. 1. Egy- és kétkezes dobások. 
5. 2. Hajítások, vetések kis súllyal.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Dobások távolba és célba különböző körméretű és tömegű labdával, a céltávolság növelésével. 
- Dobások két kézzel előre és hátra, a fej fölött és a lábak között. 
- Dobási (vetési) kísérletek az oldalsíkban szerzett lendülettel előre és hátra. 
- Ütések lufival és könnyű labdával szabadon, felfelé. 
- Kapcsolódó játékok: kiszorítósdi hajítással, csapatban; egyszerű fogyasztójáték, tűzharc (egy, két, három labdával), döngető, vadászlabda, csapatos versenyek: „Ki lök a legmesszebbre?”, „Ki céloz ügyesebben?” stb. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Egyensúlyozó képesség
6. Támaszok, kúszások, mászások, egyensúlyozások. 
6. 1. Feladatok támaszban. 
6. 2. Kúszások, mászások. 
6. 3. Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok. 
6. 4. Dinamikus jellegű egyensúlygyakorlatok. 
6. 5. Egyéb természetes mozgások.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Folyamatos kúszás akadályok nélkül és akadályok alatt. 
- Kúszás talajon, háton, lábakkal kifejtett tolóerőt alkalmazva, kúszás fejjel terelgetett felfújt és tömött labdával. Kúszás rézsútos padon karhúzásokkal. Rákkúszás (hason fekvésben, hátra). 
- Vándormászási kísérletek (esetleg bordásfalon). Felugrások és leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény). 
- Gurulóátfordulás előre és hátra guggolótámaszból és terpeszállásból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Fejenállás és kézenállási kísérletek. 
- Egyensúlyozó futás rézsútos padon, egyensúlyozó járás, forgással kombinálva pad merevítőgerendáján. 
- Helycsere padon egymással szemben haladva. 
- Testhelyzet-változtatások tenyéren egyensúlyozott labdával, labda-egyensúlyozás lábfejen, combon, homlokon. 
- Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, szoboralakítás, „Ki áll tovább egy lábon?”; sor- és váltóversenyek, pincérverseny, „Állítsd meg a karikát!” stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Egyensúlyozó képesség
7. Feladatok függésben. 
7. 1. Rúd- és kötélmászás fokozódó gyorsasággal. 
7. 2. Mászóversenyek.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Függés- és egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon és kötélen, fogás, függeszkedés. 
- Mászási kísérletek kötélen és rúdon szabad és bekötött szemmel. 
- Kapcsolódó játékok: „Vándormászás”, sor- és váltóversenyek, fára mászás.
Természet- és társadalomismeret 
1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
szk) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
8. A labdakezelés alapjai. 
8. 1. Labdavezetés kézzel, lábbal. 
8. 2. Labdadobás. 
8. 3. Lökés, ütés.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és továbbhaladással kijelölt pályán, hullámvonalban. 
- Labdavezetés kis területen, az ütközések elkerülésével. 
- Labdavezetés lábbal, cselezés. 
- Labdadobási kísérletek kidobóállásból befordulással, majd később mozgásból (nekifutásból). 
- Lökési kísérletek tömött labdával melltől indítva két kézzel, guggolásból indítva; válltól indítva egy kézzel. 
- Ütési kísérletek: guruló labda terelgetése és labdatáncoltatás, a labda földre ütögetése bottal. 
- Kapcsolódó játékok: szabadulás a labdától, adogatóversenyek, sor- és váltóverseny szlalomozva, labdavadászok, háromudvaros fogyasztójáték stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 
Élményszerzés
9. Koreografált játékok. 
9. 1. Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. 
- Körjátékok zenére, dalokra és gyermekmondókákra. 
- Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járások, guggolások, karmozgások, ugrások és szökdelések, tánclépések. 
- Rövid, egyszerű, koreografált mozgássorok zenével, dallal, szerekkel (labdával, szalaggal, bottal).
Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
Mozgáskoordinációs 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
10. Úszás. 
10. 1. Vízhez szoktatás. 
10. 2. Az úszás technikai alapjai. 
10. 3. Egy úszásnem technikai alapjai.
- Sorakozás és vonulás derékig érő vízben. 
- Szabadgyakorlatok a vízben. 
- Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás és kartempó. 
- Kar- és lábmunka összehangolása. 
- Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7, 3.1
I) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
é)
11. Higiéniai ismeretek. 
11. 1. Higiéniai ismeretek növelése. 
11. 1. Szoktatás a higiéniai ismeretek alkalmazására. 
- A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megismerése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
- A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: ügyesség, bátorság és óvatosság. 
- A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. 
- Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága. 
- Kapcsolódó játék: Ki tud több higiéniás szabályt felsorolni?
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.4, 3.2
Te) 
É) 
F) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 
Fair play
12. Szabadidős sporttevékenységek.
- Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzések, turistajelzések megismerése). 
- Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás). 
- Szánkózás, korcsolyázás, hócsata és hóemberépítés.
Természet- és társadalomismeret; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.2, 2.3, 3.2
A továbbhaladás feltételei
- A tanuló ismerje, értse a vezényszavakat, és hajtsa végre a rendgyakorlatokat.
- Kövesse az alapvető gimnasztikai alapformákra épülő, egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat.
- Tudjon elfogadhatóan rajtolni, futni, ugrani és dobni.
- Tudjon megfelelő kísérleteket bemutatni a kúszás, a mászás, a támasz és a függés feladatainak teljesítése során.
- A torna (jellegű) gyakorlatokat hajtsa végre kis segítséggel, biztonságosan és szép testtartással.
- Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban.
- Viselkedjen biztonságosan a mellmagas vízben.
Az alapozó és fejlesztő szakasz tanterve 
(5-8. évfolyam)
Közös célok és feladatok
Alapozó szakasz (5-6. évfolyam)
Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése.
A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése.
A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének tudatosítása és fejlesztése.
Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése.
A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek és készségek kialakítása és fejlesztése.
A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása.
Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével.
A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a mindennapi életben.
Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatokat adása a tanulóknak: kísérletek, megfigyelések, projektek stb.
A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása
A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása.
A kreativitás fejlesztése.
Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása.
A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti keretek és alapfogalmak megismertetése.
Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése.
A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése.
Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása.
Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása.
A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése.
Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)
Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése.
A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása.
Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából.
Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán.
A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre.
A képi reprezentációk értelmezéséhez és tanulásban való felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejlesztése.
A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése.
A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes fogalomrendszer kiépítése.
A véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez szükséges képességek kialakítása.
Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása.
A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése.
A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése.
Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása.
A tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra.
Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése.
A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés.
A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása.
Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése.
Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése.
Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.
Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban.
Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás folyamatába.
A lakóhely tanulási terepként történő felhasználása az ismeretek alkalmazásának gyakorlásához.
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Tantárgyi rendszer és óraszámok
Évfolyam
5.
6.
7.
8.

A
B
A
B
A
B
A
B
Magyar nyelv és irodalom
5
4
5
4
4
3
4
3
Élő idegen nyelv
4
3
4
3
4
3
4
3
Matematika
5
4
4
3
4
3
4
3
Ember és társadalom
2
2
2
2
3
2,5
3
2,5
Ember a természetben
2
1,5
2
1,5
6
4
6
4
Földünk-környezetünk
1,5
1
1,5
1
2
1,5
2
1,5
Művészetek
4,5
2,5
4,5
3,5
5,5
3
5,5
3
Informatika
2
1
2
1
2
1,5
2
1,5
Életvitel és gyak. ismeretek
1
1
1
1
1
1
1
1
Testnevelés és sport
3,5
2,5
3,5
2,5
4
2,5
4
2,5
Összesen
30,5
22,5
29,5
22,5
35,5
25
35,5
25
Tantervek műveltségterületenként
Magyar nyelv és irodalom
Célok és feladatok
Az iskola feladata felkészíteni a diákokat a magánéleti és a közéleti szerepek betöltésére. A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek, és megismerkednek a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres kommunikációt megalapozó eszközökkel.
Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, gyakorlásában és védelmében.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a tanulók életkorának megfelelően. Ennek döntő eleme a szóbeli és írásbeli befogadás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás a kommunikációs körülményeknek megfelelően. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az önálló tanulási és önművelési képességeknek a kialakítása.
Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg és segíti elő más nyelvek elsajátításának a képességét is. Fejleszti a tanuló önálló, kritikai gondolkodását. Minden tantárgy tanulásának az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási készség. A megfelelő kommunikációnak is előfeltétele, hogy a tanuló ismerje az anyanyelvét felépítő elemeket, a velük összefüggő szabályokat. Gyűjtsön tapasztalatokat anyanyelve jelenkori és múltbeli állapotáról. Az anyanyelvi oktatás tananyagát a nyelvtudomány újabb eredményeire épülő korszerű ismeretek adják. A tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszemléletű.
De a különböző anyanyelvi és irodalmi ismeretek elsajátítása csak eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és kommunikációs képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A nevelés elsősorban a képességek és a készségek fejlesztésére irányul.
Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szorosan összetartozó része az iskolai képzésnek.
Az irodalmi képzés alapvető fejlesztési célja a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése, az önálló és interaktív tevékenységek kialakítása, fejlesztése. Cél továbbá az alapvető irodalmi-szakmai ismeretek elsajátíttatása is, azok alkalmazására, értelmezésére való képesség kialakítása. Kimelt cél az irodalom, az irodalmi alkotások megkedveltetése, az olvasás igényének kialakítása, az irodalmi művek adta élmények, érzések ismeretté, tudássá való transzformálása, az elemzésre, értelmezésre való figyelem felkeltése és kialakítása, az irodalomhoz és a művészetekhez való pozitív viszonyulás megteremtése. Ezzel szorosan összefügg a szóbeli és írásbeli képességek, az önálló szövegművek alkotására való képességek, a vitakészség kialakítása és fejlesztése. Az irodalmi nevelésnek feladata továbbá a megfelelően motivált befogadói magatartás kialakítása, az irodalom és a művészetek iránti érdeklődés állandó fejlesztése, az önálló ízlés kialakulásának az elősegítése.
A tanulók az anyanyelvi készségek birtokában legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, értelmezésére, különböző műfajú szövegek alkotására.
Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén - korukhoz képest - alakítsák saját értékrendjüket, egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd, az irodalommal és az anyanyelvvel való foglalkozás, az olvasás, a moziba, a színházba való járás váljon életük, hétköznapjaik részévé, maguk által is megfogalmazott igénnyé.
Az iskolai nevelés feladata továbbá az anyanyelvről és az irodalomról való elvont gondolkodás alapjainak kialakítása, fejlesztése is. Alakuljon ki bennük fogékonyság az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, lélekállapotok, hangulatok, ill. erkölcsi értékek, törvények, társadalmi kérdések problémafelvetése iránt.
Fontos, hogy ezekről a kérdésekről a gyerekek önálló véleményüket, gondolataikat megfogalmazzák, róluk vitatkozzanak, fejlődjön vitakészségük, kritikai gondolkodásuk.
Alapvető cél az is, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés során a tanulók képesek legyenek szakmai tudásuk, ismereteik vissza- és átadására, bizonyos szövegtípusok, műfajok alkotására. Szóbeli és írásbeli fogalmazásukat egyfajta „szakmai igényesség”, szabatosság, stílusosság, a kommunikációs körülményeknek való megfelelés, nyelvi helyesség jellemezze.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
5.
6.
7.
8.
Tantárgyak
A
B
A
B
A
B
A
B
Magyar nyelv
2
2
2
2
2
1
2
1
Irodalom
3
2
3
2
2
2
2
2
Összesen
5
4
5
4
4
3
4
3
A tanulók értékelése
A magyar nyelvi és irodalmi műveltségterületet közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak.
Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló értékelést, illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. Az értékelés kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a tapintatos formáit. Célszerű külön értékelni az önálló tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a közös, ill. a csoporttevékenységet. Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok pótlásának, a hibák kijavításának.
A tanulók munkájának megítélésében hangsúlyos szerepet kapjon a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete; hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. Az anyanyelvi tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek szintjének az ellenőrzése. A nyelvi rendszer ismerete csak eszközjellegű, a nyelvi tudatosság fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja.
Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának. Formáló-segítő értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, amit sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását, teljesítményét még magasabb szintre.
A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári értékelés formáját tekintve lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a szövegig terjednek). A tanár figyelme terjedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak folyamatos javítására, szöveges értékelésére is.
A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus értékelésre, folyamatos formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. Az év eleji diagnosztikus értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, honnan indítható a fejlesztés. A formatív értékelés célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. A tanév során legyenek szummatív értékelések is, pl. a témazáró anyanyelvi és irodalmi dolgozatok, fogalmazások, év végi felmérések.
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban, pl. szóbeli feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli felmérés, írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli házi feladat, dolgozat, feladatlap, memoriter mondása. A feladatlapok tartalmazzanak feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat egyaránt.
A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a pedagógus önszabályozásának az eszköze.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A magyar nyelv és irodalom tantárgy taneszközeinek kiválasztásakor mind pedagógiai, mind szakmai-tartalmi, mind formai kritériumok figyelembevételét javasoljuk.
A tartalmi kritériumok között fontos, hogy a tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek. Építsenek - az életkori sajátosságok, valamint a tantervi célok és fejlesztési követelmények maximális figyelembevétele mellett - az olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az anyanyelv- és irodalompedagógia, az általános pedagógia, a didaktika és a pszichológia, ezen belül a fejlődéslélektan legújabb eredményeire. Jellemezze a tankönyveket a szakmai, didaktikai kimunkáltság; a megfelelő terjedelem; tanulhatók és taníthatók legyenek. A tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben.
Az irodalomkönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek forrását, típusait és műfaját tekintve. Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a gyerekek mindennapi életéhez, ugyanakkor adjanak betekintést - a gyerekek érdeklődési körének és életkori sajátosságainak megfelelően - a természettel, a társadalmi élettel, a művészetekkel kapcsolatos ismeretkörökbe, segítsék a tanulókat eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját belső világukban. Tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. A szövegek kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák megismerésére is. Az igényes szövegválasztás, szöveggondozás sikerrel járulhat hozzá az olvasás megszerettetéséhez, az olvasóvá neveléshez. Az irodalmi tankönyv legyen tekintettel a befogadási mechanizmus sajátosságaira. Legyen képes összekapcsolni az olvasott műveket a gyerekek eleven világával, akik így képesek „bekapcsolni” jelértelmező tevékenységüket. Vegye figyelembe a fiúk-lányok egyéni érdeklődését is, és a „fiction” iránt közömbös gyerekek számára kis arányban „non-fiction” szövegeket is adjon. Ez tág teret engedjen a diák egyéni ízlésének, a differenciálásnak, a „kötelezően választható” instrukciónak, és bő műlistáival, könyvajánlásaival olvasmányhalmazok koncentrikusan bővülő körét kínálja fel a tanulóknak.
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle feladatot tartalmazzanak. Legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az empátia fejlesztésére is. A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a személyre szabott jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra.
A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. A fogalmazástanítás terjedjen ki mind a kreatív írás, mind a műfaji követelményeknek megfelelő fogalmazás fejlesztésére.
A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a gyerekek számára.
A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az anyanyelvvel való foglalkozásra. Ízléses, a szövegekhez szervesen tartozó illusztrációkat tartalmazzanak. A tankönyvekben és munkafüzetekben levő tananyag, illetve a gyakorlatok jól tagoltak, áttekinthetők legyenek. A taneszközök legyenek alkalmasak a mindennapi munkára. A tankönyveket elfogadható, reális áron kínálják. Legyen a taneszköz modern és újszerű. Vegye figyelembe a könyvkínálat változásait, adjon alkalmat rá, sőt tegye megkerülhetetlenné a kulcskompetenciák és más képességek fejlesztését. Legyen életszerű, a gyerekekhez közelálló, esztétikailag is megnyerő.
A tankönyveken kívül a magyar nyelvi és irodalmi program megvalósítását egyéb segédeszközök, így pl. tanári kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjtemények is segítsék. A program tanítására, a tankönyvhasználatra - fővárosi és vidéki helyszínnel - tanító-továbbképző tanfolyamok kínáljanak felkészítést a pedagógusoknak.
Az anyanyelvi és irodalmi tankönyv több iskolatípusban is használható legyen, így az általános iskola 5-8. évfolyama mellett a hat- és a nyolcosztályos gimnáziumok azonos évfolyamain is.
Tantárgyi tantervek
Magyar nyelv 5. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Az egyszerű, érthető, hatékony közlések megfogalmazása a különféle kommunikációs helyzetekben (pl. a társalgás, a kérés, a tudakozódás, a felelet, a beszámoló műfajában). A kommunikáció céljának felismerése, a kommunikációs szándéknak és a kommunikációs körülményeknek megfelelő, változatos, különféle mondatokkal kifejezett rövid üzenet megfogalmazása. Mások üzenetének rövid szóbeli összefoglalása.
Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő artikuláció, beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szünettartás alkalmazása. A testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása.
Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező elmondása.
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás.
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűméretek, a szöveg képének megfelelő értelmezése.
Rövidebb terjedelmű (min. 200 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, összefoglalással. Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján.
Írásbeli szövegek megértése és alkotása
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban (pl. rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) személyes és olvasmányélmények, filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajátosságok figyelembevételének harmóniája a fogalmazásokban.
Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban. Az önkifejezés képessége a szabad fogalmazásban és a szöveggyakorlatokban (szövegek átírása, olvasott művekhez különböző befejezések készítése, a történet folytatása, rímes játékok stb.). Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájában. Az anyaggyűjtés és -elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással, csoportosan és önállóan.
Íráskép és helyesírás
Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási igényeknek megfelelő és rendezett írásmód gyakorlása.
A helyesírási alapelvek alkalmazásának felismerése saját és mások munkáiban. A helyesírási alapelvek érvényesülésével kapcsolatos törvényszerűségek, az elválasztás, a betűrendbe sorolás és a keltezés főbb helyesírásai szabályainak alkalmazása. Javítás tanári irányítással és önállóan szótár segítségével. Szótárhasználat tanári segítséggel.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat alapvető lépéseinek kipróbálása. Az önálló ismeretszerzés gyakorlása, pl. könyvek keresése megadott témához egyénileg és csoportosan. Tapasztalatgyűjtés különböző információhordozók (könyv, elektronikus adathordozók stb.) működéséről és használatáról. Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek, lexikonok, szótárak megismerése, használata.
Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához. Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének felismerése pl. a szóbeli felelet és a beszámoló műfajában.
Ismeretek az anyanyelvről
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátítása. A nyelvi elemek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése, rendszerszerű összefüggések felfedezése a hangok között és a szavakat alkotó szóelemek között. Alapszintű felismerések megfogalmazása a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak összehasonlításakor.
Jártasság a szavak jelentésviszonyainak a feltérképezésében a korosztály szintjén: pl. az egy- és többjelentésű szavak felismerése, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
A szókincs bővítése az állandósult szókapcsolatokkal, pl. közmondásokkal, szólásokkal. Ismerkedés egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek fölépítésével és használatával. A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók alkalmazása a beszéd, az írásbeli fogalmazás és a helyesírás terén.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és az olvasmányok tartalmáról, hatásáról. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása. Más korokban született mindennapi szövegek különbözőségének a tapasztalása. Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi mindennapi szövegek szókincsbeli különbözőségének megélése.
Témakörök
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, max. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), k), szk) 
helyesejtés, szövegértés
Tartalom
a) A beszélőszervek működése 
b) A helyes beszédlégzés 
c) A hangok helyes ejtése 
d) A beszéd zenei eszközei és alkalmazásuk 
A tartalom kulcselemei
a beszélőszervek, beszédlégzés, beszédhibák a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés, szünet
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc
2. Szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 8, max. 12 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség
Tartalom
a) A kommunikáció fogalma és tényezői 
b) Az állatok kommunikációjának sajátosságai 
c) A köszönés, a megszólítás, a bemutatás és a bemutatkozás 
d) Kérés szóban 
e) Az udvarias szóbeli tudakozódás 
f) Elbeszélés, leírás és jellemzés szóban 
g) A felelet 
h) A szóbeli beszámoló fajtái és jellemzői
A tartalom kulcselemei
a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat tényezői: adó, vevő, kapcsolat, kód, üzenet; a kérés, tudakozódás, a felelet, a szóbeli beszámoló műfaji jellemzői, az állatok közötti kommunikáció
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; vita
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Irodalom, Ember a természetben
3. Írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 9, max. 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), k), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat
Tartalom
a) A kommunikációs folyamat tényezői az írott szövegekben 
b) Kérés írásban 
c) A szövegszerkesztés menete 
d) Az elbeszélés 
e) A leírás 
f) A jellemzés 
g) A magánlevél 
h) Az írásbeli beszámoló 
i) A könyvtári dokumentumtípusok
A tartalom kulcselemei
tervezett és nem tervezett szöveg, az elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, írásbeli beszámoló műfaji jellemzői, a könyvtári dokumentumtípusok fajtái
Tanulói tevékenységek
néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás
Kapcsolódások
Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kultúra
4. Íráskép és helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, max. 19 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), d), szk), p) 
szövegértés, helyesírás, szótárhasználat
Tartalom
a) Az írás története 
b) A helyesírás szerepe 
c) A helyesírási segédkönyvek és használatuk 
d) A magyar ábécé és a betűrend 
e) Az elválasztás 
f) A keltezés formái és helyesírása 
g) A helyesírási alapelvek 
A tartalom kulcselemei
képírás, fogalomírás, ékírás, szóírás, a magyar helyesírás jellemzői; ábécé, helyesírási szabály, helyesírási alapelv, a kiejtés elve, a szóelemzés elve, a hagyomány elve, az egyszerűsítés elve, az elválasztás szabályai, a keltezés
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, ábécéhasználat; írott szöveg megértése; másolás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Kapcsolódások
Informatika, Irodalom, Ember és társadalom
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 2, max. 3 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), k), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat, folyamatos beszéd, véleménynyilvánítás
Tartalom
a) Az anyaggyűjtés módjai 
b) Vázlatírás 
c) A könyvtári dokumentumtípusok és használatuk 
d) A segédkönyvek típusai és használatuk szabályai 
e) A fontosabb egynyelvű szótárak jellemzői és használatuk 
f) A felelet fölépítése és előadásmódja
A tartalom kulcselemei
egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv, könyvtári kölcsönzés, katalógus, felelet
Tanulói tevékenységek
könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; szerepjáték; néma olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés; kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmondatokból és kérdésekből; fürtábra készítése; széljegyzetek készítése; válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre; szövegkiegészítés; véleménynyilvánítás a szöveg alapján
Kapcsolódások
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben, Földünk-környezetünk 
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 17, max. 25 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), I), T), k), szk), lk), p), i) 
helyesejtés, nyelvi elemző készség, helyesírás, szövegalkotás, szókincsbővítés, könyvtárhasználat
Tartalom
a) Az anyanyelv szerepe 
b) A beszéd és a nyelv 
c) A nyelvi rendszer fölépülése 
d) A magánhangzók és a mássalhangzók képzése, jellemzői 
e) A magánhangzók és a mássalhangzók kapcsolódásának a törvényei 
f) A hangszimbolika 
g) A szóelemek és kapcsolódásuk törvényszerűségei 
h) A toldalékok 
i) A magyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak összehasonlítása. 
j) Az egyszerű és az összetett szavak 
k) Az állandósult szókapcsolatok 
l) A hangalak és a jelentés kapcsolata: a hangutánzó, a hangulatfestő, az egy- és többjelentésű, a rokon értelmű, az ellentétes jelentésű, az azonos alakú és a hasonló alakú szavak.
A tartalom kulcselemei
rövid és hosszú, magas és mély magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók, hangrend, hasonulás, összeolvadás, rövidülés, szótő, tőszó, toldalék, képző, jel, rag, összetett szó, előtag, utótag, hangutánzó szó, a hangulatfestő szó, egy- és többjelentésű szó, a rokon értelmű szó, ellentétes jelentésű szó, azonos alakú szó, hasonló alakú szó, közmondás, szólás, szállóige 
Tanulói tevékenységek
szóalak elemzése, hangok és szóelemek felismerése; a hangok és a toldaléktípusok szerepének megfigyelése; a szóalakváltozatok kommunikációs szerepének megfigyelése; a grammatikai formák használatának elemzése; a hangok és a szóelemek csoportosítása; grammatikai formák gyűjtése cím/téma/kép alapján; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése; grammatikai forma helyettesítése más grammatikai formával; szöveg, mondat, szó, szóelem átalakítása; szöveg, mondat, szó, szóelem bővítése; mondat, szó, szóelem alkotása; helyesírási gyakorlatok a szóelemekkel és a hangokkal/betűkkel kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; idegen nyelvi hangok és szóalakok összehasonlítása magyar hangokkal és szóalakokkal; jelentésmegadás saját tudás alapján és szótárhasználattal; a fogalom és jelölői viszonyának összehasonlítása a magyar és az idegen nyelvekben; a hangalak és a jelentés összefüggésének feltárása a szövegkörnyezet alapján; mondat, szószerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése szövegben; rokon értelmű és ellentétes jelentésű szóelemek, szavak, mondatok gyűjtése; állandósult szókapcsolatok gyűjtése és értelmezése; hangutánzó, hangulatfestő szavak gyűjtése és felhasználása szövegalkotáskor; diáknyelvi, szaknyelvi szövegek értelmezése; diáknyelvi szavak gyűjtése; többjelentésű szavak jelentéseinek és a jelentések összefüggésének a feltárása; mondat kiegészítése meghatározott jelentésű és stílusértékű szavakkal; szó, mondat szövegbe építése és a jelentések értelmezése; beszélt és írott szövegben implicit jelentések feltárása, szöveg átalakítása, jelentések összehasonlítása; szöveg kiegészítése meghatározott jelentésű szavakkal, szókapcsolatokkal; szöveg alkotása meghatározott jelentésű szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, szótárhasználat
Kapcsolódások
Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 5. évfolyamon
Év eleji felmérés min. 1 óra, max. 2 óra
Év eleji ismétlés min. 6 óra, max. 9 óra
Témazáró összefoglalás min. 4 óra, max. 6 óra
Témazáró dolgozat min. 4 óra, max. 6 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása min. 4 óra, max. 6 óra
Év végi összefoglalás min. 2 óra, max. 3 óra
A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.
Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. A tanuló ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni.
A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók). A tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre.
Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb szabályait. Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni. Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és utótagra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel saját munkáiban a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának az eseteit, törekedjen a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.
A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt.
Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes értelmezni őket.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.
Magyar nyelv 6. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Egyszerű, érthető, pontos, hatékony közlések megfogalmazása a különféle kommunikációs helyzetekben (beszélgetés, véleménynyilvánítás, vita stb.).
A kommunikáció céljának fölismerése, és annak megfelelő, nyelvileg is változatos, igényes üzenet megfogalmazása.
A témának és a beszédhelyzetnek megfelelő vélemény megfogalmazása és megvédése. Mások véleményének figyelmes meghallgatása, a többszereplős helyzetek megértése.
A különféle szóbeli kommunikációs helyzetekben igyekezzen a tanuló a beszédhelyzethez, a témához, a hallgatósághoz alkalmazkodva megfogalmazni üzenetét. Legyen képes a saját vagy más üzenetének rövid szóbeli összefoglalására.
Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő artikuláció, beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szünettartás alkalmazása. A testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása. Mások testbeszédének, arcjátékának megfigyelése, értelmezése a kommunikációs üzenetben.
Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező elmondása.
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező és értelmező olvasás.
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűméretek, a szöveg képének megfelelő értelmezése.
A szövegben kifejtett információk visszakeresése, értelmezése.
Rövidebb terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, összefoglalással. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján. Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban (pl. rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) személyes és olvasmányélmények, filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajátosságok figyelembevételének harmóniája a fogalmazásokban.
Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben.
Az önkifejezés képessége, kreativitás különböző műfajokban (szövegek átírása, olvasott művekhez különböző befejezések készítése, a történet folytatása, rímes játékok stb.). Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájában.
Az anyaggyűjtés és -elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés a gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással, csoportosan és önállóan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása, gyakorlása (könyvkölcsönzés, a könyvtárhasználat alapjai, a sajtótermékek és szerkezeti felépítésük jellemzőinek megismerése).
Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása (pl. könyvek keresése megadott témához egyénileg, csoportosan). Tapasztalatgyűjtés különböző információhordozók (könyvek, újságok, folyóiratok, elektronikus adathordozók stb.) működéséről, használatáról.
Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához.
A jegyzetelés alapvető technikájának megismerése és alkalmazása az anyaggyűjtés során.
Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalása, megértése.
Ismeretek az anyanyelvről
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátítása. A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése (rendszerszerű összefüggések felfedezése a szavak között, a szavakat alkotó szóelemek között).
Ismerkedés az egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával.
A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók megbeszélése és alkalmazása a beszéd és a helyesírás terén. A helyesírás további alapvető szabályainak a megismerése és alkalmazása (tulajdonnevek helyesírás stb.). A megismert helyesírási kézikönyvek megfelelő alkalmazása a szövegalkotáskor. Javítás önállóan és tanári segítséggel.
Annak felismerése, hogy a magyar nyelv ismerete miben segíti, miben nehezíti az idegen nyelv elsajátítását.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodási képesség fejlesztése, törekvés a kulturált önkifejezésre. A konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és az olvasmányok tartalmáról, hatásáról. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése, a saját álláspont kialakítása és megfogalmazása. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, max. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), k), n), szk) 
helyesejtés, szövegértés
Tartalom
a) A helyes beszéd tényezői (beszédtempó, hangmagasság, hangerő és hanglejtés) 
b) A közléshelyzetnek megfelelő hangerő, kiejtés használata 
c) A hangjelek a kommunikációban
A tartalom kulcselemei
a beszélőszervek, a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés, szünet
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, max. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), n), lk), egy), p), d) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, folyamatos beszéd
Tartalom
a) Kommunikációs helyzetgyakorlatok 
b) A nem nyelvi jelek és szerepük a kommunikációban 
c) A véleménynyilvánítás és a meggyőzés formái 
d) A szófajok szerepe a kommunikációban
A tartalom kulcselemei
a nem nyelvi jelek típusai: a hangjelek, a tekintet, az arcjáték, a taglejtések, a testtartás, a térköz, az öltözködés, az idő. A nem nyelvi jelek szerepe a szóbeli és írásbeli kommunikációban
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gyakorlatok; kommunikációs szituációs (tranzakciós és interakciós) gyakorlatok, dramatikus játék; szövegmondás; vita, érvelés 
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Földünk-környezetünk
3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 10, max. 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), n), szk), lk), p) 
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat
Tartalom
a) A jegyzetelés egyszerűbb formái 
b) Az ismeretterjesztő szövegek 
c) A nem nyelvi jelek az írott szövegekben 
d) A címadás 
e) A szófajok szerepe a szövegben 
f) A sajtótermékek
A tartalom kulcselemei
a jegyzet, a jegyzetkészítés, kérdésekből álló, kulcsszavas és tételmondatos vázlat; a sajtótermék megjelenési formája: napilap, hetilap, folyóirat; a sajtótermékek szerkezetei és tartalmi jellemzői: fejléc, cikk, rovat, tartalomjegyzék; az írást kísérő nem nyelvi jelek: papír, betűtípus, sormenet, sortávolság, margó, szövegkép, ábra, illusztráció stb.; a névmás szövegszervező szerepe
Tanulói tevékenységek
néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; vázlatkészítés kulcsszavakkal, tételmondatokkal; hiányos vázlat kiegészítése, vázlatpontok sorba rendezése; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; szöveghez illusztráció készítése, választása, szöveg képének értékelése, formázása, címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás, könyvtárhasználati gyakorlatok, folyóirat-ismertetés, -elemzés
Kapcsolódások
Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kultúra
4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 10, max. 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), d), szk), p), k), lk) 
helyesírás, nyelvi helyesség
Tartalom
a) A nem nyelvi jelek az írott szövegekben 
b) Az alapszófajok helyesírása 
c) A viszonyszók helyesírása 
d) A mondatszók helyesírása
A tartalom kulcselemei
az ige, a főnév, a melléknév, a számnév, a határozószó, az igenevek, a viszonyszók és a mondatszók helyesírása; az alapvető egyelemű és a többelemű tulajdonnevek helyesírása; a nem nyelvi jelek az írásban: a javítás, áthúzás, betűnagyság, betűforma stb., rendezett íráskép
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató másolás, tollbamondás, emlékezetből való írás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; betű-, betűkapcsolat-, szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Kapcsolódások
Informatika, Irodalom, Ember és társadalom, Ember a természetben 
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 6, max. 8 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), szk), lk), p), k) 
könyvtárhasználat, szövegértés, érvelés
Tartalom
a) Az anyaggyűjtés forrásai: a sajtótermékek 
b) A jegyzetelés egyszerűbb formái 
c) A véleménynyilvánítás
A tartalom kulcselemei
egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv
Tanulói tevékenységek
könyvtárhasználat; anyaggyűjtés különféle sajtótermékekből. A jegyzet, jegyzetkészítés; kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; kulcsszavas, tételmondatos és kérdésekből álló vázlat írása. A sajtónyelvi írott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; szerepjáték; néma olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés, fürtábra készítése; válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre; szövegkiegészítés; véleménynyilvánítás egy szöveg alapján, látott, átélt vagy hallott eseményről; véleménynyilvánítás különféle nézőpontok alapján 
Kapcsolódások
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben, Földünk-környezetünk 
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 22, max. 34 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, helyesírás, szövegértés, szövegalkotás
Tartalom
a) A szófaj fogalma 
b) A szófajfelosztás szempontjai 
c) Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek) 
d) A viszonyszók (névelő, névutó, igekötő, kötőszó, segédige, szóértékű módosítószó) 
e) A mondatszók (mondatértékű módosítószók, indulatszók) 
f) A szófajok használatának nyelvhelyességi tudnivalói 
g) A szóképzés
A tartalom kulcselemei
szófaj, többszófajúság, a szófaj szerepe a szövegalkotásban; az alapszófaj, viszonyszó, mondatszó fogalma; az igék fajtái, alakjai; a főnevek fajtái: köznév, tulajdonnév; a főnevek alakja; névtani ismeretek, a melléknév alakja; a számnév fajtái (határozott, határozatlan, tört-, sor- és tőszámnév) és alakjai; a határozószó jelentése; a névmások fajtái (személyes, birtokos, visszaható, kölcsönös, mutató, kérdő, vonatkozó, általános, határozatlan) helyettesítő és utaló szerepük a szövegben; az igenevek fajtái (főnévi, melléknévi, határozói igenév) és alaki viselkedésük; a viszonyszók fajtái (névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó) és jellemezőik; a mondatszók típusai: indulatszók, mondatértékű módosítószók; a szóképzés: az igeképzők, főnévképzők, a melléknévképzők, a számnévképzők, az igenévképzők
Tanulói tevékenységek
szófajok gyűjtése cím/téma/kép alapján; szófajok felismerése, gyűjtése adott szövegből; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése, átalakítása, bővítése; alkotása; helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban; a fogalom és jelölői viszonyának összehasonlítása a magyar és az idegen nyelvekben; mondat kiegészítése meghatározott szófajú és stílusértékű szavakkal; szöveg átalakítása, kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; szóalkotás meghatározott képzők segítségével; szófaji átalakítás szóképzéssel; szöveg alkotása meghatározott szófajú szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, a jelen, a kortársak, a lakóhely, az iskola, a család és az egyén nyelvhasználatának elemzése, értékelése; nyelvvédő tevékenység az iskolában és a lakóhelyen; a nyelvművelő kézikönyvek megismerése, önálló használatuk; nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban; a nyelvműveléssel kapcsolatos újságok, cikkek, televíziós és rádiós műsorok figyelemmel követése médiafigyelők segítségével; nyelvművelő műsorok készítése az iskolarádió és a helyi televízió számára
Kapcsolódások
Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 6. évfolyamon
Év eleji felmérés min. 1 óra, max. 2 óra
Év eleji ismétlés min. 3 óra, max. 6 óra
Témazáró összefoglalás min. 4 óra, max. 6 óra
Témazáró dolgozat min. 4 óra, max. 6 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása min. 4 óra, max. 6 óra
Év végi összefoglalás min. 2 óra, max. 3 óra
A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.
Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni.
Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári segítséggel jegyzetet készíteni.
Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.
Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, folyóirat).
A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő, kötőszó) általános jellemzőit, alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnevek (különös tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit.
Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.
Magyar nyelv 7. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez a különféle konkrét beszédhelyzetekben. Együttműködés a beszédpartnerrel, törekvés a vele történő empatikus viszony kialakítására.
Mások véleményének meghallgatása, megértése és annak tömör reprodukálása a többszereplős helyzetekben.
Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: az érvek felkutatása, a vélemény, az állásfoglalás kialakítása, kulturált közlése.
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása (helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő használata). Az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése, törekvés a hibák segítséggel történő javítására.
A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a kommunikációban, törekvés ezek megfelelő, szükség szerinti tudatos alkalmazására.
A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás, diákszínpadi előadás).
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biztonságos, kifejező és értelmező fölolvasása.
A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, megértése. Néhány szövegértési technika megismerése.
A szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, alkalmazásuk a szövegalkotásokban,
Közepes terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és dokumentumszövegek önálló olvasása, feldolgozása a megadott szempontok alapján.
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigyelése, megfogalmazása.
Vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes írásmódra, a megfelelő szóhasználatra.
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfajokban (a leírás, a különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, vélemény készítése, köszöntés írásban, alkalmi beszéd stb.).
A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, kreatív szövegalkotásban.
Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban (érvelés, köszöntés, hozzászólás stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzelmek, képzetek kifejezése más-más nézőpontból.
Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalása tanári irányítással, csoportosan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek megismerése, gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése különböző információhordozókból).
Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról tanári segítséggel, csoportosan. A gyűjtött, ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő felhasználása.
Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról különböző forrásból származó rövidebb információk összevetése tanári irányítással).
Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása.
Önálló vázlatkészítés a gyűjtött rövidebb szövegek alapján.
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében.
Ismeretek az anyanyelvről
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése (pl. az azonos szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek összefüggése a szavak mondatbeli viselkedésével; azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok megfigyelése; szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikációbeli) szerepének a megfigyelése.
A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb nyelvi egységek jelentésének, valamint a nyelvi szerkezetből, formából fakadó jelentésnek a megismerése. A szóalkotásmódok fajtáinak megismerése. A szóösszetételek sajátosságai és szerepük a kommunikációban.
Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz való alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi stílusjelenségek körében. Az egyszerű mondat szerepe és hatása a kommunikációban.
A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az ismeretek bővítése. A szóösszetételek legáltalánosabb szabályainak megismerése, gyakorlása és alkalmazása. A helyesírási kézikönyvek használatának gyakorlása. Javítás tanári irányítással és önállóan.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A véleménynyilvánítás udvarias és tapintatos formáinak alkalmazása. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, max. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), k), szk), 
helyesejtés, hangos olvasás, folyamatos beszéd
Tartalom
a) A hangsúly fajtái, szerepe a kommunikációban 
b) A hanglejtés 
c) A beszédszünet 
d) A beszédtempó 
e) A hangerő szerepe 
f) A kifejező előadás
A tartalom kulcselemei
a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, hangsúly (szóhangsúly, szakaszhangsúly, mondathangsúly), beszédszünet, beszédtempó, hangerő, hanglejtés, kiselőadás
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; szabad előadás; beszédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, max. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, folyamatos beszéd, nyelvi helyesség
Tartalom
a) A kiselőadás 
b) A hozzászólás és a felszólalás 
c) A köszöntés és köszönetnyilvánítás szóban 
d) A rövid alkalmi beszéd felépítése (pl. születésnapi, névnapi köszöntő, gratuláció)
A tartalom kulcselemei
kiselőadás, anyaggyűjtés, elővázlat, vázlat, az előadás fölépítése (bevezetés, tárgyalás, befejezés), a szöveg kidolgozása, fölkészülés a kiselőadásra; köszöntés, köszönetnyilvánítás; az alkalmi beszéd felépítése
Tanulói tevékenységek
beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban, írásban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; kiselőadás-vázlat írása kiegészítéssel, sorba rendezéssel, önállóan; kiselőadás tartása vázlat segítségével; társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; hozzászólás, felszólalás írása, előadása, véleményalkotás adott témáról
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret
3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, max. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, nyelvi helyesség
Tartalom
a) A hozzászólás írásban 
b) A köszöntés és köszönetnyilvánítás írásban
A tartalom kulcselemei
tervezett szöveg, az írásbeli hozzászólás, köszöntés, köszönet írásban, alkalmi beszéd fogalma, jellemzői, a beszéd fölépítése 
Tanulói tevékenységek
néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás
Kapcsolódások
Irodalom, Ember és társadalom
4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 6, max. 12 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), d), szk), p) 
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat
Tartalom
a) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái (szóképzés, szóösszetétel, mozaikszó-alkotás) 
b) A mozaikszók helyesírása 
c) A mellérendelő szóösszetételek helyesírása 
d) Az alárendelő szóösszetételek helyesírása 
e) A különírás és az egybeírás szabályai
A tartalom kulcselemei
Szóalkotás: szóképzés, mozaikszó-alkotás, betűszó, szóösszevonás, szóösszetétel; mellérendelő szóösszetételek: valódi mellérendelő szóösszetételek, szóismétlések, ikerszók; alárendelő szóösszetételek: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős és jelentéstömörítő szóösszetételek. Szervetlen szóösszetételek. Teljes egybeírás, kötőjeles egybeírás
Tanulói tevékenységek
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató másolás, tollbamondás, a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Kapcsolódások
Informatika, Irodalom
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 1, max. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat, önálló ismeretszerzés
Tartalom
a) Az anyaggyűjtés forrásai 
b) A forrásjegyzék és a hivatkozás
A tartalom kulcselemei
írott forrás, elektronikus forrás, hivatkozás, a hivatkozás adatai
Tanulói tevékenységek
könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott és hallott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; néma olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés; szövegkiegészítés, kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmondatokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése
Kapcsolódások
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben, Földünk-környezetünk 
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 12, max. 24 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés
Tartalom
a) A nyelvi szintek 
b) A szószerkezetek 
c) A mondat fő részeinek (alany, állítmány) jellemzői, típusai 
d) Az állítmány 
e) Az alany 
f) A tárgyas szószerkezet 
g) A határozós szószerkezet 
h) A jelzős szószerkezet 
i) A mellérendelő szószerkezetek 
j) Az egyszerű mondat komplex elemzése 
k) A szószerkezetek használatának nyelvhelyességi kérdései 
l) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái
A tartalom kulcselemei
hangok, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatok, szöveg, szószerkezet, alárendelő, mellérendelő és hozzárendelő szószerkezet, alany-állítmányi szószerkezet, állítmány (igei állítmány, névszói állítmány, névszói-igei állítmány), alany (határozott alany, határozatlan alany, általános alany), tárgyas szószerkezet, tárgy (határozott tárgy, határozatlan tárgy), határozós szószerkezet (hely-, idő-, szám, mód-, eszköz-, ok-, cél-, fok-mérték-, tekintet-, állapot-, szám-állapot, eredet-, eredmény-, társ-, hasonlító-, részes-, mód- és állapothatározós szószerkezet), jelzős szószerkezet (minőség-, mennyiség-, birtokos, értelmező jelző), mellérendelő szószerkezet (kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető), szóalkotásmódok: szóképzés, mozaikszó-alkotás, betűszó, szóösszevonás, szóösszetétel
Tanulói tevékenységek
szószerkezetek, szóösszetételek gyűjtése cím/téma/kép alapján; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése; szöveg, mondat, szó, szóelem átalakítása; szöveg, mondat, szó, szóelem bővítése; mondat, szó, szóelem alkotása; helyesírási gyakorlatok a szóösszetételekkel, szószerkezetekkel kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; mondat, szószerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése szövegben; rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, szószerkezetek, mondatok gyűjtése; állandósult szókapcsolatok gyűjtése és értelmezése; adott szószerkezetek, szóösszetételek gyűjtése és felhasználása szövegalkotáskor; szöveg kiegészítése meghatározott jelentésű összetett szavakkal, szószerkezetekkel; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, szótárhasználat
Kapcsolódások
Irodalom, Idegen nyelv
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 7. évfolyamon
Év eleji felmérés min. 1 óra, max. 2 óra
Év eleji ismétlés min. 2 óra, max. 4 óra
Témazáró összefoglalás min. 4 óra, max. 6 óra
Témazáró dolgozat min. 4 óra, max. 6 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása min. 0 óra, max. 4 óra
Év végi összefoglalás min. 1 óra, max. 2 óra
A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően tolmácsolni.
Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.
Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.
Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni.
Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.
A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mondatokban.
Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását.
A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírásában.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.
Magyar nyelv 8. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Alkalmazkodás a különféle konkrét beszédhelyzetekben a kommunikációs folyamat tényezőihez. A kommunikáció céljának és közlési szándékának megfelelő mondatfajták változatos és tudatos használata.
A beszédpartnerrel való együttműködésre és empatikus viszony kialakítására való törekvés. Mások véleményének meghallgatása, megértése és tömör reprodukálása többszereplős helyzetekben.
Tudatos, nyelvi megkülönböztetése a látott, átélt és feltételezett eseményeknek. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése (pl. a szándék, a hatáskeltés eszközei a kommunikáció eredményessége szempontjából).
Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: a lehetséges érvek felkutatása, megfogalmazása, a vélemény, állásfoglalás kialakítása.
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása (helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő alkalmazása). Az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése.
A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a kommunikációban, törekvés ezek megfelelő, szükség szerint tudatos alkalmazására.
A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás, diákszínpadi előadás).
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biztonságos, kifejező és értelmező fölolvasása.
A különböző szövegtípusok jelentésének megértése, értelmezése. A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, értelmezése. Néhány szövegértési technika megismerése. A szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, alkalmazásuk a szövegalkotásokban.
Közepes terjedelmű (min. 300-350 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és dokumentumszövegek önálló olvasása, önálló feldolgozása az alapvető szövegelemzési eljárásokkal (pl. a téma megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, válasz a szöveggel kapcsolatos kérdésekre, vázlatkészítés, összefoglalás).
Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) szövegek megismerése, és segédeszközökkel (egynyelvű szótárak, jegyzetek stb.) történő megértése.
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigyelése, megfogalmazása. A tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különbség megfigyelése és megfogalmazása (pl. hír és kommentár).
A vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes szóhasználatra és helyes írásmódra.
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfajokban (a leírás, a különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, ismertetés készítése, önéletrajz, kérvény írása stb.).
A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, kreatív szövegalkotásokban.
Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban (párbeszédek írása, dramatizálás, párbeszédes forma átírása epikus formába, érvelés, ismertetés, ajánlás stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzelmek, képzetek kifejezése más-más nézőpontból.
Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalása tanári irányítással, csoportosan és önállóan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek megismerése, gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése különböző információhordozókból).
Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókból csoportosan és önállóan. A gyűjtött ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő felhasználása.
Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról különböző forrásból származó rövidebb információk összevetése csoportosan, egyénileg).
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében.
A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása.
Önálló jegyzet- és vázlatkészítés rövidebb szövegek alapján.
Ismeretek az anyanyelvről
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése (azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok megfigyelése; a szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikációbeli) szerepének a megfigyelése. A mondatfajták kommunikációs funkcióinak megfigyelése és alkalmazásuk a beszédhelyzetnek megfelelően.
Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz való alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi stílusjelenségek körében.
A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az ismeretek bővítése. A helyesírási kézikönyvek használatának gyakorlása. A tanult helyesírási szabályok ismeretében az írásbeli munkák önálló, illetve a helyesírási kézikönyv segítségével történő javítása.
Példák (régebbi korok szövegei, szövegrészei) alapján a nyelvi állandóság és változás megfigyelése a mai állapottal való összevetés során, elsősorban a szókincsben és a tanult nyelvtani jelenségek szintjén.
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetésének a képessége, az egyes jelenségek egyre pontosabb megnevezése.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Az érvelés alapjainak ismerete és alkalmazása. Néhány mondatos vélemény megfogalmazása a mindennapi és a társadalmi élettel kapcsolatos témakörökről. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása. Más korokban született szövegek különbözőségének a tapasztalása. Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek különbözőségének felismerése.
Témakörök
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 1, max. 2 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), TE), k), szk) 
helyesejtés, érvelés
Tartalom
a) A mondat- és szövegfonetikai eszközök 
b) A vita 
c) A párbeszéd 
A tartalom kulcselemei
a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei, a vita, a párbeszéd 
Tanulói tevékenységek
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorlatok; szöveges légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés, folyamatos beszéd, páros kommunikációs helyzetgyakorlatok, hiányos párbeszéd kiegészítése, adott témáról párbeszéd készítése, eljátszása, érvek alkotása adott szempont szerint, kifejező érvelés különböző kommunikációs helyzetekben, különböző álláspontokat képviselve 
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Ember és társadalom, Földünk-környezetünk
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 3, max. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés
Tartalom
a) A kommunikációs folyamat jellemzői 
b) A tömegkommunikáció formái 
c) Párbeszéd szóban 
d) A mondat jelentése a szövegben 
e) A kötőszók helyes használata a mellérendelő összetett mondatokban 
f) A szórend és a mondatrend 
g) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata 
h) A vita 
i) Az érvelés 
A tartalom kulcselemei
kommunikációs tényezők (feladó, címzett, üzenet, kód, kapcsolat, csatorna, valóság, közös előzmény, beszédhelyzet); egyirányú, kétirányú, közvetett, közvetlen kommunikáció; párbeszéd, monológ; a társalgási együttműködés alapelvei; mondatfajták, eldöntendő, kiegészítendő kérdés; szórend, mondatrend; vita, érv, kulturált vita; tömegkommunikáció
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beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban, írásban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülményekhez igazodva; társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; páros kommunikációs helyzetgyakorlatok, hiányos párbeszéd kiegészítése, adott témáról párbeszéd készítése, eljátszása, érvek alkotása adott szempont szerint, kifejező érvelés különböző kommunikációs helyzetekben, különböző álláspontokat képviselve 
Kapcsolódások
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret
3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, max. 8 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség, kreativitás
Tartalom
a) A párbeszéd az írott szövegekben 
b) A mondat jelentése és kommunikációs funkciója az írott szövegben 
c) A szórend és a mondatrend 
d) A tömegkommunikáció (a sajtó, a rádió és a televízió) 
e) A tömegkommunikáció legjellemzőbb műfajai 
f) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata 
g) Az ismertetés, a könyvajánlás 
h) Az önéletrajz 
i) A kérvény
A tartalom kulcselemei
párbeszéd, szórend, mondatrend, a mondatok kommunikációs funkciója, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió; reklám, hirdetés, sajtóműfajok: hír, tudósítás, kommentár, glossza, jegyzet, riport, interjú; a szöveg; ismertetés, könyvajánlás, modern önéletrajz, hagyományos önéletrajz, kérvény
Tanulói tevékenységek
néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás; szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás
Kapcsolódások
Irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Vizuális kultúra 
4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 3, max. 6 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), I), T), k), d), szk), p) 
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat
Tartalom
a) A párbeszéd helyesírása 
b) Az írásjelek az egyszerű és az összetett mondatokban 
c) Az idézés 
d) A szöveg központozása 
e) A helyesírási szabályzat használata
A tartalom kulcselemei
a párbeszéd helyesírása, mondatzáró írásjelek, a mondatok, tagmondatok közötti írásjelek, az idézés formái 
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írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos gyakorlatok, írott szöveg megértése; válogató másolás, tollbamondás, a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata, írásjelek pótlása, javítása
Kapcsolódások
Informatika, Irodalom
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 2, max. 4 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), T), E), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat
Tartalom
a) A könyvtári anyaggyűjtés módjai 
b) A katalógusok fajtái 
c) Az anyag elrendezése 
d) A cédulázás 
e) A jegyzetkészítés 
f) A vázlatírás módjai 
A tartalom kulcselemei
anyaggyűjtés, anyagelrendezés, betűrendes katalógus, tárgyszókatalógus, szakkatalógus, katalóguscédula, ETO-szám, jegyzetelés, vázlatírás, cédulázás 
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könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott és hallott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; néma olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés; szövegkiegészítés, kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmondatokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése
Kapcsolódások
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben, Földünk-környezetünk 
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 12, max. 24 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés
Tartalom
a) A mondatok a kommunikációs tartalom és a szándék szerint 
b) A mondatok szerkezetük szerint 
c) Az egyszerű mondat: tő- és bővített mondat 
d) Az összetett mondatok fajtái 
e) Az alárendelő összetett mondatok 
f) A mellérendelő összetett mondatok 
g) A tagolt és a tagolatlan mondat 
h) A teljes és a hiányos mondat 
i) A többszörösen összetett mondatok 
j) A magyar nyelv eredete és rokonsága 
k) A magyar nyelv típusa 
l) A köznyelv szóbeli és írott változata 
m) A nyelvjárások 
n) A csoportnyelvek 
o) Az ifjúsági nyelvhasználat 
p) A tömegkommunikáció fajtái: a sajtó, a rádió és a televízió 
q) A reklám és a hirdetés
A tartalom kulcselemei
mondatfajták: kijelentő, felkiáltó, felszólító, óhajtó, kérdő mondat; a mondat fajtái szerkezet szerint: egyszerű, összetett mondatok; tagolt és tagolatlan mondatok; teljes és hiányos mondatok; mellérendelő összetett mondatok: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető mondatok; alárendelő mondatok: állítmányi, alanyi, jelzői, tárgyi, határozói alárendelő mondatok; sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok; többszörösen összetett mondatok; a magyar nyelv eredete, nyelvrokonság, nyelvemlék, nyelvtípusok: elkülönülő, ragasztó, hajlító; köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv; ifjúsági nyelv; tömegkommunikáció; reklám, hirdetés, sajtóműfajok: hír, tudósítás, kommentár, glossza, jegyzet, riport, interjú
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szöveg, mondat kiegészítése/átalakítása/bővítése; szöveg, mondat alkotása; helyesírási gyakorlatok az összetett mondatokkal kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; mondat értelmezése a szövegben; mondatok gyűjtése és értelmezése; mondat kiegészítése/átalakítása meghatározott szempont szerint; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, mondatfonetikai eszközök alkalmazása szöveg/mondat fölolvasásakor; kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd; régi és mai szövegek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és szólásmagyarázat, egyszerű etimologizálási feladatok; régi szavak adott szempont szerinti gyűjtése; szövegtömörítés; a szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; a szöveg részei közötti logikai kapcsolatok elemzése/jelölése; szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás; fürtábra készítése a szöveg alapján; a szöveg formai alakítása (kiemelések elvégzése, keret, szín, betűméret, betűforma stb. választása), a szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás, szógyűjtés adott szempont szerint, szótárhasználat, szócikk készítése, szójelentés magyarázata; nyelvemlék tanulmányozása, elemzése; régi és mai szövegek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és szólásmagyarázat; egyszerű etimologizálási feladatok; tájnyelvi, rétegnyelvi szövegek meghallgatása, hallás utáni elemzése; médiafigyelés (a médiában megnyilatkozók nyelvhasználatának jellemzése); a saját, a környezet nyelvhasználatának megfigyelése, elemzése; tájnyelvi és csoportnyelvi szavak gyűjtése; tájnyelvi állandósult szókapcsolatok gyűjtése; csoportnyelvi és tájnyelvi szavak, állandósult szókapcsolatok jelentésének értelmezése szótárhasználattal és szövegkörnyezetben; tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek elemzése; köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek összehasonlítása; szöveg átalakítása, átírása más nyelvváltozatba; szövegalkotás megadott nyelvváltozatban szóban és írásban; kiselőadás pl. egy nyelvjárásról, egy hobbinyelvről, a határon túli magyarokról; vita pl. a kisebbségek nyelvhasználatáról, a nyelvjárás és a köznyelv kapcsolatáról, a csoportnyelvekről, az ifjúsági nyelvről; grammatikai formák összevetése idegen nyelvi megfelelőjükkel; a magyar nyelv jellemzőinek szemléltetése példákkal; szógyűjtés a nyelv és a kultúra összefüggésének bizonyítására
Kapcsolódások
Irodalom, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Ember és társadalom, Idegen nyelv
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 8. évfolyamon
Év eleji felmérés min. 1 óra, max. 2 óra
Év eleji ismétlés min. 2 óra, max. 4 óra
Témazáró összefoglalás min. 4 óra, max. 6 óra
Témazáró dolgozat min. 4 óra, max. 6 óra
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása min. 0 óra, max. 4 óra
Év végi összefoglalás min. 1 óra, max. 2 óra
A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni.
Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.
Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az iskolai könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári adatbázist egy-egy témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.
A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő összetett mondatok) és azok altípusait. Törekedjen az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában.
Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes spontán, illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.
Irodalom 5. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A szövegértés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megvalósításának gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megértése, tisztelete iránti fogékonyság fejlesztését is. A szövegalkotás hasonló módon az önkifejezés, önismeret, önbecsülés és magabiztosság fejlesztésére is alkalom kell hogy legyen.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Kiindulópontunk annak belátása, hogy a technikai értelemben vett olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) biztos készsége nélkül nem válhat örömforrássá az olvasás. A szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését csak e kompetencia birtokában várhatjuk el a tanulóktól. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek megértése csak akkor képzelhető el, ha a közvetlen jelentés megértése már nem okoz nehézséget a tanulónak.
Tanulási képesség fejlesztése
A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és feldolgozására. Alakuljon ki benne az önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája felé.
Ismeretek az irodalomról
A magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatása kapcsán az örök értékekre és a mindenkor jellemző emberi problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. Az ismeretek elsajátításán túl az olvasás iránti igény felkeltése is céljaink közé tartozik.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Tudjon állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a bizalom és a hiszékenység, a kitartás és a csüggedés, a tiltások és a tiltakozások, az élet megannyi átváltozása a csecsemőkortól a kamaszéveken át egészen az öregségig. Érveljen olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a tudásvágy, az őszinteség és a tapintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat művészetként és életstratégiát adó parabolakincsként egyaránt.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 15, max. 22 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
TE), P), n), é), egy) 
a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása; testbeszéd alkalmazása dramatikus játékban; pontosság a fogalmazásban; a cselekmény utólagos felidézése
Tartalom
Mesék, például: Az őzfiú; Tündérszép Ilona és Árgyélus; A muzsikáló ezüstkecske; A deákból lett király; A szegény csizmadia és a Szélkirály 
Jacob és Wilhelm Grimm: A sírhalom 
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi 
Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm 
Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak 
Mítoszok, például: A trójai háború; Odüsszeusz harca az egyszemű óriással; A vízözön; Jézus keresztre feszítése 
Népdalok, például: Panaszdalok; Párosító dalok; Csúfolók
A tartalom kulcselemei
népmese, meseszámok, mesetípusok, állandó mesefordulatok, hőstípusok, meseváltozatok, műmese, elbeszélés, leírás, jellemzés, vers és próza, a mese (összefoglalás), népdal, rímek, ütemhangsúlyos verselés, alliteráció, mitológia, eposz, Biblia, evangélium
Tanulói tevékenységek
Frontális témakifejtés: szülők, testvérek, család 
Drámajáték: bizalom és hiszékenység 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: szabály és szembeszegülés 
Szituációs játék: átváltozások, felnőtté válás 
Kiscsoportos vita: kíváncsiság, tudásvágy 
Több stílusban kifejtendő téma: ösztönös megérzések 
Frontális megvitatás: mese és igazmondás 
Drámajáték: kinek mi a szép 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: vitakultúra
Kapcsolódások
Magyar nyelv, Informatika, Ember és társadalom
2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 16, max. 24 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), T), P), lk), é), k) 
az írásmű közönségéhez, a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás a szövegalkotásban, saját vélemény megfogalmazása írásban
Tartalom
János vitéz
A tartalom kulcselemei
olvasói várakozás, megszólítás, párhuzam, ismétlés, felkiáltás, kérdés, költői túlzás, fokozás, felsorolás, halmozás, ellentét, elbeszélő, térszerkezet, időszerkezet, cselekmény, szereplők, összefoglalás
Tanulói tevékenységek
Frontális témakifejtés: érvek, meggyőzés 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: bosszúálló jellemek 
Kiscsoportos vita: feladat és felelősség 
Több stílusban kifejtendő téma: veszteség és gyász 
alkoholizmus 
Drámajáték: karrier, ambíció 
Frontális megvitatás: népek és előítéletek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kövérek és soványak 
Kiselőadás: gyermekmunka, gyermekbántalmazás 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: remény és csalódás 
Két csoport érvelése: falu és város 
Otthoni fogalmazás: hétköznapi hősiesség 
Kiscsoportos vita: félelem és bátorság 
Médiapéldák gyűjtése: a pénz szerepe a mindennapokban 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: saját álmok
Kapcsolódások
Magyar nyelv, Ember és társadalom, Vizuális kultúra
3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, max. 20 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), k), szk) 
lényegkiemelés a szövegalkotásban 
mások véleményének meghallgatása, megértése 
rövid szóbeli összefoglalások alkotása 
némajáték a történetek dramatizálásaként 
Tartalom
Versek, például: 
Arany János: Családi kör 
Arany János: Rege a csodaszarvasról 
Petőfi Sándor: Az alföld 
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér 
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes 
Petőfi Sándor: Megy a juhász a szamáron 
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom… 
Tóth Árpád: Láng 
József Attila: Mama 
Weöres Sándor: Öreganyó 
Dsida Jenő: Csend a tavon 
Goethe: Önmagáról 
Összefoglalás
A tartalom kulcselemei
hasonlat, metafora, megszemélyesítés, refrén, időmértékes verselés, szerepjáték, ballada, gyermekkor, tiszta rím, dal, keretes szerkezet, költői hiba, műfordítás
Tanulói tevékenységek
Szituációs játék: adni és kapni 
Vázlatkészítés vitához: családfa 
Frontális témakifejtés: hazaszeretet 
Kiscsoportos vita: emlékezet 
Több stílusban kifejtendő téma: szerelem 
Frontális megvitatás: érzelmek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: történelem 
Kiselőadás: ars poetica 
Két csoport érvelése: az élet apróságai 
Tanórai fogalmazás: hála és hálátlanság 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: öregedés 
Drámajáték: önismeret 
Szituációs játék: öröklött tulajdonságok
Kapcsolódások
Informatika, Ének-zene
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 17, max. 25 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), K), n), d), egy) 
improvizáció a dramatikus játékokban 
a szövegben kifejtett információk visszakeresése mint szövegértési feladat 
szerkezeti egységek azonosítása 
a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértése
Tartalom
Mesék 
Népdalok 
János vitéz 
Mítoszok 
A Pál utcai fiúk 
Regényrészletek, például: 
Tatay Sándor: Kinizsi Pál 
J. K. Rowling: Harry Potter 
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók 
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek 
Fésűs Éva: A palacsintás király 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
Lewis Carroll: Alice Csodaországban 
Darvasi László: Trapiti 
Összefoglalás
A tartalom kulcselemei
regény, hétköznapi szövegtípusok, tankönyvek, műsorújságok, reklámszövegek, honlapok, újság, folyóirat, képregények, használati utasítások, hivatalos iratok
Ttanulói tevékenységek
Több stílusban kifejtendő téma: árulkodás 
Otthoni fogalmazás: tanár-diák viszony 
Frontális megvitatás: a játékos ember 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: lányok és fiúk 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: agresszivitás 
Tanórai fogalmazás: szülők és gyerekek 
Kiscsoportos vita: mindennapi színészkedéseink 
Kiselőadás: „ki vagyok én?” 
Két csoport érvelése: bánat és vidámság
Kapcsolódások
Tánc és dráma
5. Az ítélőképesség és az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, max. 20 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
K), T), lk), egy), k) 
az elbeszélő művek jellemzőinek felismerése 
a tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése 
a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése 
Tartalom
A Pál utcai fiúk 
Szempontok a házi olvasmány feldolgozásához 
Szövegértési feladatok 
Összefoglalás
A tartalom kulcselemei
párbeszéd
Ttanulói tevékenységek
Szövegértési gyakorlatok
Kapcsolódások
Ember és társadalom
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak kívülről 10 verset. Legyenek képesek tanári segítséggel a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Tudják pontosan meghatározni néhány mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, az ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és irodalmi mese között, tudjanak híresebb mesegyűjtőkről, gyűjteményekről vagy magyar és külföldi meseírókról. Ismerjék föl a mesék műfaji sajátosságait, tegyenek különbséget mese és valóság között, tudjanak fölsorolni magyar mesehősöket. Tudják különválasztani törénelmünk valóságos hőseit tőlük. Ismerjék a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Néhány fogalom jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben tanári segítséggel maguk javítsák a hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre.
Irodalom 6. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Ezen az évfolyamon immár ne csak előadói szövegeket tudjanak megérteni a tanulók, hanem egymással vitatkozó álláspontokat és azok érveit is. A szövegértés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megvalósításának gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megértése, tisztelete iránti fogékonyság fejlesztését is. Szövegalkotásukban érvényesüljön a lényegkiemelés, a szembeállítás alkalmazása is. A szövegalkotás hasonló módon az önkifejezés, az önismeret, az önbecsülés és a magabiztosság fejlesztésére is alkalom kell hogy legyen.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Növekedjék az olvasási sebesség, váljanak képessé a tanulók hosszabb szövegrészletek értő olvasására is. Egyik kiindulópontunk annak belátása, hogy a technikai értelemben vett olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) biztos készsége nélkül nem válhat örömforrássá az olvasás. A szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését csak e kompetencia birtokában várhatjuk el a tanulóktól. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek megértése csak akkor képzelhető el, ha a közvetlen jelentés megértése már nem okoz nehézséget a tanulónak. Írásbeli szövegalkotásban a tanulók igyekezzenek stílusosan fogalmazni. Alkalmazzák a tanult szakkifejezéseket, kerüljék a szlengből származó túlságosan is hétköznapi kifejezéseket.
Tanulási képesség fejlesztése
Nagyobb mennyiségű és bonyolultabb szövegek és ismeretek megértése és memorizálása is szükséges már ezen az évfolyamon. A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és feldolgozására. Alakuljon ki benne az önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Legyen képes kiemelni és rendszerezni a lényeget, vázlatkészítéssel, az adatok csoportosításával tegye könnyebbé saját munkáját. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája felé.
Ismeretek az irodalomról
Egyedi programoknak megfelelően kerüljön a tanulók kezébe néhány regény vagy regényrészlet, különböző formájú és stílusú versek gyűjteménye. Mindenképpen érdemes a fejlesztési célokat a Toldi szövegének feldolgozásával elsajátíttatni. A magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatása kapcsán az örök értékekre és a mindenkor jellemző emberi problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. Az ismeretek elsajátításán túl az olvasás iránti igény felkeltése is cél.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Vegyen részt a tanuló a kollektív, csoportálláspontok kialakításában. Legyen képes artikulálni saját, egyéni véleményét, és tudja elhelyezni magát a csoportállásponthoz képest. Tudjon állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a bizalom és a hiszékenység, a kitartás és a csüggedés, a tiltások és a tiltakozások, az élet megannyi átváltozása csecsemőkortól a kamaszéveken át egészen az öregségig. Érveljen olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a tudásvágy, az őszinteség és a tapintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat művészetként és életstratégiát adó parabolakincsként egyaránt.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 17, max. 25 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), K), n), l) 
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben 
közvetlen és mögöttes jelentés megértése 
leírás, elbeszélés, jellemzés megkülönböztetése 
szövegek átírása más számban, személyben, időben és módban
Tartalom
Mondák, például: 
Magyar népmondák 
Külföldi mondák 
Mondafeldolgozások
A tartalom kulcselemei
történetiség 
szájhagyomány 
hőstípusok 
vándormotívumok 
nemzeti identitás 
népművészet
Tanulói tevékenységek
Drámajáték: Mátyás-mondák 
Szituációs játék: pszichológia 
Több stílusban kifejtendő téma: informatika 
Frontális témakifejtés: ismeretszerzés 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: rendszerezőképesség 
Drámajáték: urbanizáció
Kapcsolódások
Tánc és dráma, Ének-zene, Magyar nyelv
2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, max. 20 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
TE), T), szk), é), p) 
az olvasott fejezetekhez különböző befejezések 
a történet folytatása fejezetenként és egyben 
a téma felkutatásában önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés 
rímes játékok 
Tartalom
Arany János: Toldi
A tartalom kulcselemei
bevezetéstípusok 
mottó 
népiesség 
előre sejtetés 
állathasonlatok 
elbeszélő költemény 
epikus jelleg 
költői képek, retorikai alakzatok 
ütem és hangsúly 
felező tizenkettes 
rímek 
szókincs, stílus
Főbb tanulói tevékenységek
Kiscsoportos vita: a társadalom rétegzettsége 
Frontális megvitatás: sértés és sértettség 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bűnözés és ítélkezés 
Kiselőadás: kiszakadás a családból 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: hit és vallás kérdései 
Két csoport érvelése: a felnőttek is sírnak 
Otthoni fogalmazás: véletlenek és törvényszerűségek 
Tanórai fogalmazás: őszinteség és hamisság a kommunikációban 
Drámajáték: hajléktalanok 
Vázlatkészítés a vitához: ünnepek, meglepetések 
Médiapéldák gyűjtése: tisztesség és csalás 
Szerepjáték: irigység, féltékenység
Kapcsolódások
Magyar nyelv, Ember és társadalom
3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, max. 20 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), E), P), k), i) 
anyaggyűjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből 
saját álláspont képviselése 
néma és hangos olvasás 
szövegértés: információk csoportosítása
Tartalom
Regények, például: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
A tartalom kulcselemei
epikus műfajok 
nézőpont 
epizód 
cselekményszálak 
konfliktus 
szerkezet 
fikció
Tanulói tevékenységek
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: szolidaritás 
Kiscsoportos vita: Frontális megvitatás: testi adottságok 
Szituációs játék: rangok és különbségek 
Frontális témakifejtés: egyéni és közösségi szabadság 
Több stílusban kifejtendő téma: idegen népek 
Kiselőadás: utazás 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: háború
Kapcsolódások
Ember és társadalom
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 16, max. 24 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), k), lk) 
az irónia, a gúny, összehasonlításuk 
tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különbség felismerése 
a nem saját álláspont megértése 
különféle mondatok változatos és tudatos használata
Tartalom
Mondák 
Toldi 
Regények, regényrészletek 
Képek és formák a költészetben, például: 
Balassi Bálint: Egy katonaének 
Csokonai Vitéz Mihály:A Reményhez 
Ady Endre: A föl-földobott kő 
Modern versek 
Balladák
A tartalom kulcselemei
műnemek 
lírai műfajok 
metonímia, a metonímia típusai 
motívum 
balladatípusok
Főbb tanulói tevékenységek
Az olvasott állásfoglalás értékelése: jó és rossz 
Kiscsoportos vita: igazság és igazságosság 
Vázlatkészítés a vitához: empátia 
Több stílusban kifejtendő téma: hűség 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bizonyosság és kétkedés
Kapcsolódások
Ének-zene, Ember és társadalom
5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 15, max. 22 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), K), n), d), szk) 
érvelés 
epikus műfajok közötti különbség megfigyelése 
a művészi és nem művészi szépség fogalmának megértése
Tartalom
Regényrészletek, például: 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
Robert Louis Stevenson: A kincses sziget 
Fekete István: Tüskevár 
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában
A tartalom kulcselemei
cselekményindítás 
bonyodalom 
tetőpont 
megoldás
Főbb tanulói tevékenységek
Frontális megvitatás: véleményalkotás 
Frontális témakifejtés: korok közti különbség 
Szituációs játék: humor 
Drámajáték: vitakezelés
Kapcsolódások
Ember és társadalom
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset, néhány prózarészletet és egy-két drámai jelenetet. Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket is, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Tágabb összefüggések figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen sokágú. Tudják csoportosítani és szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területekről keresni indokokat, magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz és a témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter megjelenítésére, a szövegmondás és játék ne váljon szét előadásukban. A legfontosabb fogalmak jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A beszélő és elbeszélő szerepét tudják elválasztani, az elbeszélő módokat tudják megkülönböztetni, a lírai beszélő szerepét tudják értelmezni. Feleleteikben és előadásaikban óvakodjanak az író és a műalkotás szövegében beszélő alak azonosításától. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben maguk javítsák hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. Tudatosuljon bennük a divatszavak, töltelékszavak, a szlengből átvett elemek kerülésének elvárása.
Irodalom 7. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló ismerje és alkalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A másik ember megértése, tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifejezés hiányosságainak életvezetési, közösségi és morális következményeit. Figyelje meg a művekben a kulturális kódok és jelrendszerek megértésének nélkülözhetetlen voltát.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Művészi és nem művészi olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a szövegértés. Az olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) felzárkóztatása és további fejlesztése a más jellegű feladatok mellett sem sikkadhat el. Elvárja a program a tanulóktól a szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését. Mind nagyobb önállósággal kell feltárniuk a művészi szövegek metaforikus jelentéseit.
A tanulási képesség fejlesztése
Nagy mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehetségessé kell válnia az információk megszerzésének és feldolgozásának.
Ismeretek az irodalomról
Népszerű művekkel és a „rólad szól” összefüggés feltárásával törekedni kell az olvasás iránti igény felkeltésére. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése mindhárom műnem, sokféle műfaj vonatkozásában is indokolt. A szaktárgyi, elméleti és kronologikus ismeretek mellett tájékozottá kell válnia a tanulónak az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák kérdésköreiben is. Találkoznia kell a magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásával.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Mind nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalkotás, érvelés. Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak megszokottá tétele. Az emberi világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbözőségét nem csupán elfogadni, hanem becsülni is kell, s az erre nevelő műveket különösen is érdemes a figyelem középpontjába állítani. Értenie kell a tanulónak a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, érvek nélküli tetszik/nem tetszik állásfoglalásai itt már elfogadhatatlanok indoklás nélkül. Nyissanak az órai tevékenységek nagy teret a humor számára.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), T), k), d) 
szóképek és alakzatok felismerése 
lírai műfajok megkülönböztetése
Tartalom
Reformkori költőink műveiből, például: 
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 
Kölcsey Ferenc: Csolnakon, Himnusz, Huszt, Parainesis 
Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd 
Petőfi Sándor: A borozó, A XIX. század költői, Szeptember végén, Nemzeti dal 
Arany János: Szondi két apródja, Epilogus, 
Könyvtári feladatok
A tartalom kulcselemei
műnemek 
líra és dráma 
líra és epika 
dráma és epika 
átmeneti műfajok 
ballada 
drámai költemény 
drámai monológ 
óda és himnusz 
rapszódia és elégia 
műfaji jellemzők 
műfajkeveredés 
műfajötvözet
Tanulói tevékenységek
Kiscsoportos vita: sms, e-mail 
Drámajáték: város és vidék 
Több stílusban kifejtendő téma: nemzeti jelképek 
Frontális megvitatás: az alkotás öröme, kreativitás 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: a tanulás értéke 
Kiselőadás: nemzeti sorskérdések 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: szerelem 
Két csoport érvelése: szórakozási formák 
Szituációs játék: terv, program 
Tanórai fogalmazás: hűség, házasság 
Otthoni fogalmazás: törvénytisztelet és ellenszegülés 
Vázlatkészítés a vitához: érdekérvényesítés és önfeláldozás 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: kompromisszumok
Kapcsolódások
Ember és társadalom, Tánc és dráma, Ének-zene
2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
I), k), lk), egy) 
lényegkiemelés, összefoglaló jellegű szövegek alkotása 
anyaggyűjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből 
szövegek átírása 
mások véleményének meghallgatása, megértése 
Tartalom
A líra alapformái - műfaji keresztmetszet az előző témakörben fölsorolt művek kapcsán, például: 
Dalok 
Elégiák 
Ódák 
Himnuszok 
Epigrammák 
Helyzetdalok 
Episztolák 
Ars poeticák
A tartalom kulcselemei
dal 
elégia 
óda 
himnusz 
epigramma 
helyzetdal 
episztola 
ars poetica
Tanulói tevékenységek
Kiscsoportos vita: vicc 
Frontális témakifejtés: háryjánosok 
mai folklór 
Több stílusban kifejtendő téma: pletyka 
Médiapéldák gyűjtése: hír 
Szerepjáték: média 
Otthoni fogalmazás: filmklisék 
Két csoport érvelése: animáció
Kapcsolódások
Magyar nyelv, Vizuális kultúra
3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), n), é), p) 
műfaji különbségek felismerése 
rövid szóbeli összefoglalás 
az olvasott művekhez különböző befejezések 
a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás
Tartalom
A regény változatai, például: 
Regénycselekmény, regényszerkezet 
Az elbeszélő 
A szereplők jellemzése
A tartalom kulcselemei
érvrendszerek 
érvtípusok 
következtetések 
hipotézisek 
jellemtípusok
Tanulói tevékenységek
Drámajáték: esztétikai érték 
Kiselőadás: használati érték 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: ünnepi tudás 
Frontális megvitatás: empátia 
Frontális témakifejtés: befogadás, műértés
Kapcsolódások
Magyar nyelv, Informatika
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
H), lk), é), k) 
az érvelés majdani fejlesztése 
elbeszélő művek jellemzőinek felismerése 
előreutalások és késleltetések érzékelése az elbeszélésben
Tartalom
A líra alapformái 
Reformkori költőink műveiből 
Regényrészletek 
Kisepikai alkotások, például: 
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 
Bede Anna tartozása
A tartalom kulcselemei
monológ, belső monológ, párbeszéd
Tanulói tevékenységek
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: drámajáték 
Frontális megvitatás: jelenet
Kapcsolódások
Ember és társadalom
5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 21 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), K), P), k), i) 
regénytempó megfigyelése 
az elbeszélés idejének és terének behatárolása 
jellemzési módok
Tartalom
Regényrészletek, például: 
Jacqueline Wilson: Komisz lányok 
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben 
G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják
A tartalom kulcselemei
tér- és időszerkezet 
logikai szerkezet 
asszociatív szerkezet 
keretes szerkezet
Tanulói tevékenységek
Kiselőadás: európai kapcsolódások 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: integráció 
Szituációs játék: globalizáció 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: kisebbségek
Kapcsolódások
Magyar nyelv
A továbbhaladás feltételei
A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét.
Irodalom 8. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Legyen képes a tanuló művészi és nem művészi szövegek feldolgozására egyaránt. Ismerje fel az irodalmi szövegek értékstruktúráját, és szóbeli feleleteiben legyen képes azt összevetni saját értékrendjével. Önálló megszólalásai mellett vegyen részt a szöveg közös dekódolásában is. A tanuló ismerje és alkalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A másik ember megértése, tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifejezés hiányosságainak életvezetési, közösségi és morális következményeit.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Ismerje meg az esszéírás különféle módozatait. Tudjon alkalmazni különféle elemzési stratégiákat. Építse be saját kommentárjaiba a hermeneutikai szemléletet. Vegye észre, hogy másként tekint ugyanarra a szövegre saját életkorától és körülményeitől függően ő maga is. Művészi és nem művészi olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a szövegértés. Az olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) felzárkóztatása és további fejlesztése a más jellegű feladatok mellett sem sikkadhat el. Legyen képes a szövegekben megformált értékek felfogására, értékelésére. Mind nagyobb önállósággal kell feltárniuk a művészi szövegek metaforikus jelentéseit.
A tanulási képesség fejlesztése
Legyen képes megkülönböztetni a különféle tankönyvtípusokat és tankönyvi szövegműfajokat. Aknázza ki az egyes oktatási szövegtípusok előnyeit, és a különféle didaktikai megoldásokkal tanuljon meg élni. Vegye észre a tankönyvi kérdések és feladatok segítő jellegét, és tudjon sokoldalú megoldásokat alkotni, ahol ez lehetséges. Nagy mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehetségessé kell válnia az információk megszerzésének és feldolgozásának.
Ismeretek az irodalomról
Nyolcadik évfolyamon érdemes megközelíteni a kortárs irodalmat és a mai élethez kapcsolódó nem művészi szövegtípusokat is. Legyen képes a tanuló feldolgozni és befogadni homályos értelmű, a célzás és az elhallgatás eszközeivel élő mai műalkotásokat is. Népszerű művekkel és a „rólad szól” összefüggés feltárásával törekedni kell az olvasás iránti igény felkeltésére. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése mindhárom műnem, sokféle műfaj vonatkozásában is indokolt. A szaktárgyi, elméleti és kronologikus ismeretek mellett tájékozottá kell válnia a tanulónak az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák kérdésköreiben is. Találkoznia kell a magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásával.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Legyen képes a tanuló irányító kérdések segítségével szempontsort kidolgozni az életstratégia megtervezéséhez. A tanuló gyűjtse egybe a pedagógus és a taneszközök segítségével a felnőtté válás során felmerülő döntési helyzeteket. Értse meg az emberi élet időbeliségét, és a döntések következményekkel járó, determináló jellegét. Empátiával szemlélje a megmutatkozó életvezetési mintákat, és az egyéni viszonyuláson túl alkosson meg személyes terveket is. Mind nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalkotás, érvelés. Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak megszokottá tétele. Az emberi világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbözőségét nem csupán elfogadni, hanem becsülni is kell, s az erre nevelő műveket különösen is érdemes a figyelem középpontjába állítani. Értenie kell a tanulónak a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, érvek nélküli tetszik-nem tetszik állásfoglalásai itt már elfogadhatatlanok indoklás nélkül. Nyissanak az órai tevékenységek nagy teret a humor számára.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 21 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
T), P), d) 
a leírás, az elbeszélés, a jellemzés megkülönböztetése 
pontosság a fogalmazásban 
a jelképes-metaforikus jelentés megértése 
önálló vélemény kialakítása megalkotott szövegművekben
Tartalom
Regények, például: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
A tartalom kulcselemei
helyzetkomikum 
jellemkomikum 
tragikomédia 
groteszk 
parabola
Főbb tanulói tevékenységek
Kiscsoportos vita: osztályközösség 
Több stílusban kifejtendő téma: stréberek 
Vázlatkészítés vitához: deviánsok 
Szituációs játék: klikkek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: továbbtanulás 
Kiselőadás: elitiskolák
Kapcsolódások
Ember és társadalom

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
TE), H), E), k), d) 
saját vélemény megfogalmazása írásban és szóban 
a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása 
néma és hangos olvasás, a ritmus érzékeltetése
Tartalom
Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, 
Juhász Gyula, 
Tóth Árpád néhány verse, valamint 
Ady Endre versei, például: Párisban járt az Ősz, Szeretném, ha szeretnének 
Összehasonlító feladatok
A tartalom kulcselemei
szimbolizmus 
látomás 
zsenikultusz
Tanulói tevékenységek
Drámajáték: járványok, betegségek 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: magány 
Frontális megvitatás: öntudat, büszkeség, önkritika
Kapcsolódások
Ének-zene, Tánc és dráma
3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
TE), K), egy) 
szimbólumok jelentésének fölfejtése 
a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése 
érvelés
Tartalom
József Attila versei, például: Reménytelenül, Altató, Születésnapomra 
Összehasonlító feladatok
A tartalom kulcselemei
szürrealizmus, gyermekirodalom, létösszegzés, búcsúversek
Főbb tanulói tevékenységek
Kiscsoportos vita: analízis 
Szituációs játék: neuraszténia 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kétpólusú betegség 
Otthoni fogalmazás: szintézisteremtés
Kapcsolódások
Ember és társadalom
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
T), szk), é), d) 
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben 
az információ kritikus befogadása 
elemző-értelmező olvasás
Tartalom
Móricz Zsigmond 
Ady Endre 
A Nyugat költői 
József Attila és mások művei, valamint 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 
A tartalom kulcselemei
fantasztikum, szimbólum, anekdota, novella
Tanulói tevékenységek
Több stílusban kifejtendő téma: tantárgyak 
Frontális témakifejtés: pályaválasztás 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: alkalmasság, alkalmatlanság 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: őszinteség
Kapcsolódások
Magyar nyelv
5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák
E), H), é), egy), k) 
könyvek keresése megadott témához egyénileg, csoportosan; 
önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés
Tartalom
Versek a XX. századi magyar lírából, például: 
Tóth Árpád: Körúti hajnal 
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 
Nagy László: A vasárnap gyönyöre 
Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz
A tartalom kulcselemei
jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus
Főbb tanulói tevékenységek
Frontális megvitatás: hangulatváltozások 
Drámajáték: életenergiák 
Két csoport érvelése: depresszió 
Tanórai fogalmazás: eufória 
Otthoni fogalmazás: tudatosság, önreflexió
Kapcsolódások
Ének-zene, Ember és társadalom
A továbbhaladás feltételei
A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy minden műalkotásának több olvasata van. Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott írásaikban a szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg önálló gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek rutinosak az internet használatában. Legyenek képeseket adatokat keresni a világhálón.
Élő idegen nyelv
Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1-8. évfolyamán
Az „Alapelvek” egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi program kialakításában szeretne segítséget nyújtani. Az általános iskolák tanulói számára a kerettanterv a 4. osztálytól kezdve teszi lehetővé élő idegen nyelv tanítását. Az utóbbi 10-15 évben azonban társadalmunkban fokozott, és egyre erősödő érdeklődés nyilvánul meg a nyelvoktatás iránt a 9-10 éves életkort megelőző szakaszban is. Ennek a sürgető társadalmi igénynek a kielégítésére a hazai általános iskoláknak megközelítőleg egyharmada ténylegesen is kínál idegen nyelvet az 1-3 évfolyam számára. Ennek az országos gyakorlatnak azonban hiányzik az egységes pedagógiai és módszertani elvek alapján való szabályozása, a célok és tevékenységformák, munkaformák, az értékelés, a kiemelt fejlesztési feladatok tisztázása.
1. Távlati célok
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra képes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell rendelkezniük.
2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös értékek és a kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat - egyetemes kultúra; környezeti nevelés; információs és kommunikációs kultúra; tanulás; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tanulók személyiségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítás-tanulás szemléleti egységének gyakorlati megvalósítását.
3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi tartalma teljes mértékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, és tökéletesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak, valamint az Európa Tanács ajánlásainak is. Az életkori sajátosságok és a különböző tanulási típusok figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget a személyiségfejlesztés, a készség-képesség, illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, miközben társadalmi és interkulturális értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket közvetít, a nyelvet eszközként használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok aktívan vesznek részt.
Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy eleget tegyünk a NAT 2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt fejlesztési feladatoknak.
Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és szokásait ismerik meg. Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra neveljük őket, más kultúrák és szokások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek Európához való tartozásunkat erősítik.
A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör pedig lehetőséget ad arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről beszélgessünk. (magyar , német/osztrák, ill. angol/amerikai vonatkozásban is).
A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a természetről (folyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról, gyógynövényekről beszélgetünk.
Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és kommunikációs kultúra megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség fejlesztése áll, magától kínálkozik az alkalom, hogy a gyerek éljen az emberi kapcsolatok kialakításának lehetőségével. Több témakör (pl. család, barátok, iskolatársak) segíti a humanista értékrendre való nevelést is.
A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az együttműködési készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal fejlesztjük a tanulóban azt a képességet, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja tartani mások véleményét.
Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a szocializációs folyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és gazdagítjuk a gyermek érzelemvilágát, pozitív gondolkodását.
A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének alapozásával, az érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével és az egészséges életmódra való neveléssel történik. Pl.: jellemzések (milyen vagyok?), sport témakör.
A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok figyelembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3 évben többnyire reproduktív feladatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól kezdve adhatunk nekik fokozatosan önálló feladatokat, melyek az önálló tanulási készséget és a kreativitást fejlesztik. Ilyen jellegű feladatok például: a páros és csoportos munka, szituációk; interjúk készítése, rövid történetek írása vagy átírása, szótár használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok önálló vagy részben önálló megoldása, házi olvasmány feldolgozása, gyakorlás nyelvi laboratóriumban és/vagy számítógéppel.
Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal (Kct.). Ez különösen lehetséges és szükséges az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a történelem, az ének-zene, a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati ismeretek, a testnevelés tantárgyakkal.
Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire is.
Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti bizonyos ismeretek elsajátítását.
Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként, hanem eszközként tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget tudatosítunk, jó ha felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a hasonlóságokra. Mindez rendszerező ismeretszerzésre is lehetőséget nyújt.
Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával, híres emberek említésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is ismert nevek kerüljenek szóba pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az angol királyi család, Shakespeare, Neil Armstrong.)
4. Pályaorientáció (P)
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem többségük tovább tanul különböző típusú középiskolákban, a 7-8. évfolyamon már beszélgetni lehet (és kell is) a különböző foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók nem szeretik ezt a témát, jó ötletekkel, játékos módszerekkel fel lehet úgy dolgozni, hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt különös jelentősége van annak, hogy az életkornak megfelelően tárgyaljuk a témakört.
Egyéb kulcskompetenciák megvalósítása a különböző tanulói tevékenységformákban történik. (L. Tanulói tevékenységek c. fejezet.)
5. Integratív szemlélet
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a tantárgyközi tantervi szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a tananyagok és segédletek széles választéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét és a világról szerzett korábbi tapasztalatait is. Az alaptanterv által meghatározott kiemelt képességeket, kulcskompetenciákat (mint például kommunikációs, narratív, problémamegoldó, szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komplex információkat kezelő) a nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban, életszerű szituációkon, szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során, gondolkodtató, kreatív feladatokon keresztül sajátíttatják el.
6. Holisztikus megközelítés
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése, fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein.
7. Készségfejlesztés
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban alkalmazott tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat nevelhetünk, akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos problémamegoldó gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat, szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására.
8. Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepeinek, vallásának megismerésére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel. Idegen nyelvet tanulva, külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva természetszerűen adódnak lehetőségek egymás történelmének, kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, mindennapi életének megismerésére-megismertetésére. Diákjaink interkulturális ismereteket szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv országairól és annak kultúrájáról, de megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva értékeinket az adott idegen nyelven. Ugyanakkor megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival, intézményrendszerével, az uniós politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit is.
9. Életmód és környezeti nevelés
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében is, hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakítására, az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. Az idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi tananyagok lehetővé teszik, hogy a diákok - életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítésben - az idegen nyelvi órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális problémákkal is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
10. Információs és kommunikációs kultúra
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, és közvetítését értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos és igényes használatán túl az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek lehetőségeket teremt még a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadásának, értelmezésének és megválaszolásának gyakorlására, a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására és szelektív használatára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel párosulva azt eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló nyújtotta lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás során.
A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT 2003 követelményeinek, másrészt az idegen nyelv oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.
Célok és feladatok
Az 5-8. évfolyamokon a nyelvtanítás alapvető célja egyrészt motivációs-lelki, másrészt nyelvi. Mivel a 10 éves gyermek még nem érez belső késztetést a nyelvtanulás iránt, szükséges, hogy a már az előző tanévben (tanévekben) felkeltett érdeklődés továbbra is fennmaradjon tanári buzdítás, az életkornak megfelelő élvezetes tevékenységi formák, valamint ezek eredményeképpen sikerélmény biztosítása révén. Az 5-8 évfolyamokon elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás kialakítása a cél (nem ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni a nyelvet). A nyelvtanulás célja ezenkívül a 10-14 éves korosztály olvasóvá nevelése az idegen nyelvi gyermek és ifjúsági irodalom iránti érdeklődés felkeltése révén. Ugyancsak kiemelt cél az informatikai eszközök használata iránti igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a világhálón az őket érdeklő témákban (mese- vagy regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek stb.).
A korosztály érdeklődési köre
10-14 éves életkorban a gyermek érdeklődésének iránya megváltozik. Magáról, szűkebb környezetéről egyre inkább a világ, a tágabb környezet felé fordul. Ezt az újonnan kialakult széles érdeklődést hatékonyan elégíthetik ki a nyelvórán szerzett ismeretek. A témakörök ezért egyrészt mélyülnek, másrészt új témakörök jelennek meg, amelyek a tantárgyi tartalmakhoz vagy irodalmi művekhez kapcsolódhatnak (a témalistát lásd később).
Tantárgyi integráció
Az idegen nyelvi órákon a tanulók a hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét szituációk kihasználásával, másrészt az iskolai tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Az ilyen módon megválasztott tantárgyi tartalomnak általános nevelési célja is van: lehetővé tesszük az alaptantervben meghatározott kiemelt területek (nép- és honismeret, környezeti nevelés, interkulturális nevelés) fejlesztését.
A tudatos nyelvtanulás kezdetei
A nyelvtanulás ebben az életkorban még mindig elsősorban a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül, azonban fokozatosan megjelennek a tudatos nyelvtanulás formái is. Habár a nyelvi célok között a négy alapkészség (hallás utáni megértés, beszédkészség, olvasásértés, írás) közül még mindig a szóbeli készségek (hallás utáni megértés, illetve beszédkészség) fejlesztése áll előtérben, egyre több olvasási és írásbeli feladattal is találkoznak a tanulók. A 10-14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére. Ugyanakkor egyre inkább képes arra, hogy szabályszerűségeket felismerjen az idegen nyelvben. Nyelvhasználatában a megértés- és közlésképesség dominál, a nyelvhelyesség még nem az erőssége. A legfontosabb nyelvtani struktúrák automatizálása azonban elengedhetetlen.
A céloknak megfelelő legfontosabb tevékenységi formák
Arra kell törekednünk, hogy a 4. osztályban (vagy az első négy évfolyamon) domináló mozgásos, manipulatív, szituatív tevékenységi formák fokozatosan bővüljenek olyanokkal, amelyek egyre magasabb követelményeket támasztanak a gondolkodás terén. Nagyon hasznosak és a nyelvi mellett az általános fejlesztési célokat is szolgálják a problémamegoldó, a kvízjellegű, a kreativitást igénylő, a felfedeztető, és a komplex tevékenységeket elváró feladatok, például megadott témában felmérés készítése, információ-keresés, projektkészítés.
Új megközelítések
E korcsoport számára nagyon előnyös mind a témaközpontú, mind a tartalom alapú nyelvtanítás. A témaközpontú megközelítés lényege, hogy egy, a korosztályt érdeklő téma feldolgozása során több műveltségterület érinthető, a területnek legjobban megfelelő változatos tevékenységi formákban, gazdag szókinccsel. Az egyes témák érthető, logikus keretbe foglalják a tananyagot, és ezáltal megkönnyítik a megértést. Ugyanakkor mód nyílik arra is, hogy a tanterv különböző komponenseit a tanuló integráltan, egy tantárgyon belül lássa.
A tantárgyi tartalmak közvetítése idegen nyelven a leghatékonyabb módon veszi igénybe a 10-14 évesek szellemi energiáit, és a legnagyobb nyelvi haszonnal jár. Ennek többféle módja lehetséges, ezek közül hazánkban léteznek több tárgyra kiterjedő két tannyelvű vagy csupán egy-egy tárgyra vonatkozó, tartalom alapú programok. A tantárgyi tartalmon kívül a tevékenység alapulhat irodalmi és kulturális tartalmú tananyagra is. A nyelvhasználat mindhárom esetben reális szituációban, információszerzés céljából történik, ezzel is segítve a megértést.
Autonóm tanulóvá válás
Az 5-8. évfolyam nyelvtanításának céljai között külön hangsúllyal kell megemlíteni a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozását. A tanulás tanulása, amely az alaptantervben meghatározott egyik kiemelt fejlesztési terület, az 5-8. évfolyamokon egyre változatosabb feladatokban jelenik meg. Célja elsősorban az, hogy a tanulókat egyre nagyobb önállóság megszerzésére buzdítsa saját tanulásuk irányítása terén. Ezzel kapcsolatos elvárás, hogy alakuljon ki bennük az önértékelés igénye és készsége, tudjanak és akarjanak élni számukra sikeres tanulási technikák alkalmazásával. Legyenek képesek megfogalmazni kérdéseket, meglátni problémákat az idegen nyelv és az anyanyelv összehasonlítása során.
Használható nyelvtudás
A négy év során a tanulóknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatáig, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások hasznosítását (anyanyelvi beszélővel való kommunikáció, a világháló használata, tv-műsorok, filmek megértése, külföldi utazás során). A 8. osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amelynek birtokában képesek ismert témakörökben idegen nyelven információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, és képesek az 5-8. évfolyamokon megszerzett tudást a későbbiekben továbbfejleszteni.
Pedagógiai célok a 6. évfolyam végén
- Felébreszteni a tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt, valamint az érdeklődést más népek élete és kultúrája iránt.
- Merjen idegen nyelven beszélni (egyszerű mondatokban), és fokozatosan növekedjen a bátorsága és önbizalma ezen a téren.
- Tudjon bővülő szókinccsel információkat adni és kapni saját közvetlen világáról.
- Tudatosuljon benne az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
- Próbálja meg tanára segítségével felfedezni a számára legmegfelelőbb tanulási módszert.
Pedagógiai célok a 8. évfolyam végén
- A tanuló tudja használni a nyelvet egyszerű mondatokban, hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
- Kommunikációs célok:
A tanuló tudjon
= jó ritmussal, kifejezően beszélni,
= összehasonlításokat tenni, érzéseit és véleményét kifejezni,
= információkat kikeresni,
= utasításokat adni,
= szerepjátékokban egyre önállóbban részt venni,
= saját élményeiről beszélni.
- Együttműködési készség:
= A tanulók vegyenek részt nyelvi játékokban, vetélkedőkben (tanórán kívüli tevékenység).
- Önálló tanulási készség:
= Tudjanak a tanulók rövidebb, egyszerűbb nyelvezetű szövegeket házi olvasmányként feldolgozni.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az élő idegen nyelv műveltségterületen belül a NAT egy élő idegen nyelv kötelező oktatását
írja elő. Tehát a műveltségterület tantárgyán az adott iskolában, ill. tanulócsoportban tanított
idegen nyelvet értjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve a Magyarországon jelenleg leggyakrabban tanított két idegen nyelvre, az angolra és a németre ad tantervi javaslatot.
A két tantárgy tantervének egyes elemei - mivel egyazon műveltségterülethez tartoznak és mindkettő idegen nyelv - természetesen sokban megegyeznek. Ezeket a közös elemeket - a felesleges ismétlések elkerülése érdekében - csak egyszer szerepeltetjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó által javasolt óraterv megfelel a NAT-nak, és kétféle óraszámjavaslatot tartalmaz, melyet az alábbi táblázat mutat:
Évfolyam
5.
6.
7.
8.
Tantárgyak
A
B
A
B
A
B
A
B
Angol nyelv 
4
3
4
3
4
3
4
3
Német nyelv
4
3
4
3
4
3
4
3
Összesen
4
3
4
3
4
3
4
3
Megjegyzés: Az óraszámjavaslat kialakításánál a Magyarországon általános gyakorlatot tartottuk szem előtt: az iskolák nagy része heti 3-4 órában tanítja az idegen nyelvet az 5-8. évfolyamokon.
Meglátásunk szerint a kétféle óraszám között nincs olyan nagy különbség, mely két teljesen különböző kerettantervi változatot indokolna. Ennélfogva a Nemzeti Tankönyvkiadó angol és német kerettanterve a heti 3 órás „alapóraszámból” - B variáció - indul ki.
Az A variáció esetén javaslatokat adunk a heti plusz egy óra felhasználására.
Általános javaslataink:
- A javasolt témakörök részletesebb feldolgozása, különös tekintettel a célnyelvi országgal való összehasonlításra, interkulurális tartalmak bevonására.
- Időigényesebb tevékenységformák intenzívebb alkalmazása (pl. projektek, dramatizálás).
- Egyes készségek intenzív és differenciáltabb fejlesztése (pl. hallásértés).
- Kiegészítő eszközök intenzívebb használata (nyelvi labor, internet, iskolai könyvtár, videó).
- Szépirodalmi szövegek olvasása és feldolgozása.
A tanulók értékelése
Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés
Az értékelés fogalomköre alapvetően háromfajta tevékenységet takar: a kvalitatív módon nem definiálható, a személyiség egészére és a megtett fejlődési útra vonatkozó értékelést (evaluation), az ötfokú skálán elhelyezhető érdemjegyekkel történő osztályzást (assessment), illetve a tesztekkel való esetenkénti teljesítménymérést (testing). Ezt azért is fontos tisztázni, mert iskolarendszerünkben értékelés alatt hagyományosan főként a jegyekkel való osztályzást értjük. Az élő idegen nyelv általános iskolai tanulásában viszont, amelyben alapvető szerepe a motivációnak, az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van, és ahol a tanulás elsősorban készség, és nem ismeretközpontú, az osztályzás, és az ezt ’megalapozó’ tesztelés nem lehet az egyedüli formája az értékelésnek, hiszen sem az érdeklődés, sem a készség nem mérhető érdemjegyekkel.
Az értékelés funkciója
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretek-készségek elsajátításában, az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak és a szülőnek, hogy melyek az erős és gyenge pontjai, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. Ugyanakkor visszajelzés ez a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony. Az értékelés nemcsak kívülről, a tanár vagy tantestület, esetleg külső vizsgabizottság felől történhet. Az önértékelés a személyiségfejlődés fontos tényezője, önismeretre, önfegyelemre nevel. A tanuló a saját munkáján kívül társai munkáját, teljesítményét is tanulja meg értékelni.
Az értékelés tartalma
Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie, hogy a szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a kritériumrendszert előzetesen ismerniük kell, legyenek tisztában azzal, mit várnak el tőlük az egyes érdemjegyekért. Az eredmény kommentálása, akár százalékokban, akár osztályzatokban kerül kifejezésre, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sort kell kerítenünk. Fontos, hogy a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg tájékoztatás arról, hogy ez milyen anyagrész tudását kéri számon. Helyes, ha ennek során olyan feladatformákat vagy tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk módot mind szóbeli, mind írásbeli számonkérésre.
Az értékelés módjai
Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan változatosak legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour l’art, csakis az ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák, mint például fogalmazások ellenőrzése történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez nem zárja ki azt, hogy a tanár beszedje és egyenként véleményezze a munkákat, azonban nagymértékben növeli a tanuló felelősségérzetét, ha ’tanári’ feladatot bíznak rá.
Az értékelés-ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen folyamatos, a követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk minden értékeléskor érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez a fent említett feladattípusokon túl javasoljuk évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb jellegű dolgozat íratását. A nagydolgozatok javasolt témái:
- kérdések megválaszolása, igaz-hamis állítások kiválasztása
- nyelvtani és kommunikatív kiegészítések (gap-filling)
- rövid leírások, jellemzések
- szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján,
- fogalmazás a tanult témakörök alapján szótár segítségével
- képleírás
Az értékelés szerepe az autonóm tanulóvá válás folyamatában
Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé is. A tanulónak már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi a tananyag, amit el kell sajátítania, azt milyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még ismereteknek, és milyen teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az ily módon a saját tanulásába belelátó tanuló jobban magáénak érzi a tanulást és saját haladását. Ezáltal fejlődik realitásérzéke, egészséges kritikai érzéke, felelősségérzete saját előmeneteléért. A tanulás így előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A legfontosabb tárgyi feltétel a külön idegen nyelvi tanterem, ahol minden az idegen nyelvi környezetet idézi és a nyelvtanulást segíti.
Fontos szempontok, hogy legyen:
- elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek, párkeresés, osztálytermi felmérés készítése),
- mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,
- mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően átrendezhető legyen a tanterem),
- nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),
- írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,
- poszterek, képsorozat, (pl. ábécé, állatok, számok, mondókák), térképek
- a gyerekek idegen nyelvi aktuális munkái, projektjei a falon,
- idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra, felszerelve nagyalakú mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás kötetekkel, szintezett olvasmányokkal, képes szótárakkal, informatív kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),
- szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több játszócsoportnak megfelelő mennyiségben,
- jó minőségű, számlálóval ellátott, nyelvtanításra alkalmas magnó (üres és műsoros kazettákkal), felvételre alkalmas mikrofon, tv és videolejátszó (videokazettákkal), esetleg CD-lejátszó és számítógép (megfelelő szoftverekkel).
Személyi feltételek
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem ismeretátadás) áll a tanítás középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása).
A nyelvtanítás során a tanár épít a többi tantárgyban megszerzett ismeretekre és készségekre, követelmény tehát, hogy nagy vonalakban ismerje a többi tantárgy követelményeit és tartalmait.
Elengedhetetlen, hogy a nyelvtanár korszerű nyelvtudással rendelkezzen, és ez speciális kihívást jelent számára (pl. az adott nyelv szókincsének folyamatos változása miatt).
Egyéb taneszközök
- hang- és videokazetták
- magnó, videolejátszó, tv
- CD-lejátszó, néhány CD-lemez, multimédiás anyagok
- szemléltető képek, nyelvtani táblázatok
- a célnyelvi országok térképe
- közepes nagyságú szótárak
- nagyméretű szótárak
- tanári kézikönyvek, szakmódszertani könyvek és egyéb szakkönyvek
- országismereti könyvek, prospektusok, étlapok, egyéb autentikus anyagok
- mesék, gyermekirodalmi alkotások
- írásvetítő és fóliák
- folyóiratok
- nyelvi laboratórium hangkazettákkal
- számítógépek és számítógépes nyelvi programok
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyv egyike azon eszközöknek, amelyek jelentős szerepet játszanak abban, hogyan tanítsunk idegen nyelveket. Az elmúlt két évtizedben hihetetlen változásokon ment keresztül a hazai nyelvkönyvpiac. A nyolcvanas évektől sorra jelentek meg a különböző magyar, illetve a célnyelvi országban kiadott nyelvkönyvek és ezzel párhuzamosan fejlődött a módszertani képzés is. A mai nyelvtanárok számára már a nyelvkönyvek teljes spektruma elérhető, de ez nemcsak új lehetőségeket teremt a nyelvtanításban, hanem komoly dilemmát is okoz a megfelelő tankönyv kiválasztásában. A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar myelvtanuló speciális igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A szakirodalom több olyan összefoglaló művet, kérdőívet és döntési mechanizmust ismer, melyek segítenek a választásában. Az alábbi felsorolás - a teljesség igénye nélkül - részletezi a tankönyvválasztás legfontosabb szempontjait. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy a választás mind a tanár, mind a tanulók teljes megelégedését szolgálja, és közösen a legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv tanításában és elsajátításában.

4-6. évfolyam
7-8. évfolyam
T
Tevékenykedtetés
Tantárgyközi kapcsolatok
A
Arányos tananyagelosztás
Autentikus anyagok
N
Nyelvelsajátítás elősegítése
NAT-kompatibilitás
K
Képességfejlesztés
Kommunikáció
Ö
Ösztönzés
Önállóság
NY
Nyitottság
Nyelvi tudatosság
V
Változatos feladatok
Valóságos elemek



K
Készségfejlesztés
Kihívások
I
Integráció
Interkulturális ismeretek
V
Világos felépítés
Választék
Á
Ábrák-képek
Áttekinthetőség
L
Lelkesítés
Logikus felépítés
A
Alapok megteremtése
Alapok továbbfejlesztése
SZ
Szituációk
Szintnek megfelelés
T
Témaközpontú tanítás
Tanulási technikák
Á
Általános iskolai háttértudásra támaszkodás
Ár-érték arány
S
Sokszínűség
Stratégiák tanítása



SZ
Személyiségfejlesztés
Szaktárgyi tudás
E
Extrák
Együttműködés
M
Motiváció
Megismerés
P
Perszonalizáció
Projektek
O
Olvasmányok
Olvasóvá nevelés
N
Nevelési célok megvalósítása
Narratív elemek
T
Taníthatóság
Tanuló- és tanárközpontúság
J
Játékosság
Jellemformálás
A
Attitűdkialakítás
Aktiválás
I
Ismétlődés
Ismeretterjesztés
Tantárgyi tantervek
Célok és feladatok
Témakörök
Rövidítések:
Énkép
Énkép, önismeret
Hon
Hon- és népismeret
Eu
Európai azonosságtudat
Ek
Egyetemes kultúra
Körny
Környezeti nevelés
IK
Információs és kommunikációs kultúra
T
tanulás
TLE
Testi és Lelki egészség
Felnőtt
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
- Az én világom
= személyi adatok, család, rokonok, jellemzés
Énkép
- Emberi kapcsolatok
= barátok, családi ünnepek, ajándékozás, vendégség ünnepek/ünneplés itthon és Angliában
Énkép + Eu + Ek
- Szűkebb környezetünk
= ház, lakás és részei, berendezési tárgyak, egy angol/német ház, lakás
Körny + Eu + Ek
- Tágabb környezetünk
= falu (kis)város, magyar és angol/német települések jellegzetességei, Budapest-London/Berlin
Hon + Eu
- Természeti környezetünk
= tájak, növények, állatok, természet megóvása, Magyarország és Anglia/Németország egy-egy jellemző tájegysége
Körny + Hon + Eu
- Időjárás
= évszakok, égtájak, időjárás, magyar és angol/német időjárás
Körny + Hon + Eu
- Az iskola világa
= iskolai tevékenységek, órarend, tantárgyak, iskolai élet Angliában/Németországban
Énkép + T + Eu
- Egészség, betegség
= gyakori betegségek, sérülések, egészséges életmód, sportok
TLE
- Étkezés
= ételek, konyhai eszközök, étkezési szokások, jellegzetes ételek itthon és Angliában/Németországban)
Hon + Eu + TLE
- Vásárlás
= bevásárlás, üzletek, ajándékvásárlás
Felnőtt + T
- Közlekedés
= tömegközlekedés, útbaigazítás, közlekedési szabályok, közlekedés sajátosságai Angliában/Németországban
Felnőtt + Körny + Eu
- Utazás
= kirándulás, utazás külföldre, itthoni és külföldi nevetességek
Felnőtt + Hon + Eu + Ek
- Szórakozás, szabadidő
= mozi, színház, televízió, múzeumok, olvasás, zene, hobbik
IK + T + Fenőtt + Eu
- A technika világa
= számítógép, internet, híres találmányok, feltalálók
T + IK + Hon + Eu + Ek
- Kulturális értékek
= híres történelmi alakok, tudósok, események
T + Hon + Eu + Ek
- A munka világa
= foglalkozások, jövőbeni tervek, nyelvtanulás
Felnőtt + Énkép + IK
Tartalmak
ANGOL NYELV 5-8. évfolyam
1. A 6. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér betűvel
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Köszönés
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 
How do you do?
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about you? 
Hi!
Elköszönés
Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night. 
Take care.
Goodbye. 
Bye! 

Good night. 
Thanks. Bye! 
Bemutatkozás, bemutatás
My name is… 
Have you met Jane? 
May I/Can I/Let me introduce myself.
Hello. 
Hi! 
Nice to meet you. Pleased to meet you.
Köszönet és arra reagálás
Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help.
Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
That’s all right.
Érdeklődés mások hogyléte felől
How are you feeling today? 
What’s the matter?

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Tetszés, nem tetszés
Do you like it? 
Do you like swimming? 
What do you think of the new teacher?
Yes, I do. No, I don’t. I don’t like it. 
He looks nice.
Bocsánatkérés
Sorry. I am sorry. 

Jókívánságok
Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday, Congratulations, Many happy returns of the day, All the best
Thank you, the same to you. Cheers.
Akarat, kívánság
Would you like a cake?
I’d like an ice-cream.
Véleménykérés, és arra reagálás
What do you think? How do you like it?

Egyetértés, egyet nem értés
Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it?
I think he’s right, I am afraid he is wrong, All right. OK.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek megnevezése
What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean?
It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/Is it used for…?
Információkérés, 
információadás
Where is he? What is she doing? 
Did you see him? How do you make an omelette? Can you tell me the way to the station, please?
He is in the kitchen. 
She is sleeping. 
Yes, I did. You take two eggs and some milk and flour. Take the second turning on the right.
Tudás, nemtudás
Where is she? 
Where does he live?
I don’t know. 
I have no idea.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Kérés
Could you give me a pen? Would you have a stamp by any chance? 

Javaslat
Why don’t we read it together?
Good idea. I’d prefer to go to the theatre. I’d rather not.
Meghívás
Can we meet at six? Are you free on Tuesday? 
Yes, I’d love to… No, I am afraid. I can’t. Yes, that would be okay.
Kínálás
What would you like? Help yourself! Have an orange. Here you are.
Yes, please. No, thank you. I am sorry, I can’t.
FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség
Present forms of verb be
I’m clever. 
Are you strong? Yes, I am. 
I’m not hungry.


Present forms of there is/there are
There are five books in my bag.


Present Simple
When do you get up? I don’t drink milk.


Present Continuous
Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.

Múltidejűség
Past Simple
And then she bought me an ice-cream. Why didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség
Going to
What are you going to do on Sunday?


Imperatives
Sit down! Don’t stand up!
Birtoklás kifejezése

Possessive adjectives
my book, your pet, his/her name


Present forms of have got
I’ve got two brothers. 
I haven’t got a dog. 
Have you got a budgie? Yes, I have.


Past forms of have
I didn’t have many friends in the kindergarten.


Genitive ’s
Kate’s brotherWhose?
Térbeli viszonyok
Irányok, 
helymeghatározás 



Prepositions 
Prepositional Phrases, Adverbs
Where? 
Here, there, left, right 
In, on, under 
Opposite, next to, between…
Időbeli viszonyok
Időpont

When? In the morning, in the afternoon, at night 
What time is it? It’s 9 o’clock. 
Monday, Tuesday… 
January, February…

Gyakoriság
How often?
Yesterday, last week, two years ago, tomorrow, next week, in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday. 
When? What time? In the morning, at night. What is the time? It’s quarter to eight. 
Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day
Mennyiségi viszonyok

Singular/plural forms of nouns 
Cardinal numbers 1-20
How many cats are there in the picture? There are ten.


Ordinal numbers 
Irregular plurals
First, second… 
Children, people, men, women…


Countable and uncountable nouns
How many CDs have you got? How much money have you got? I have got a lot of/little money.
Minőségi viszonyok


What’s it like? 
It’s big, small, beautiful, ugly, 
What colour is it? 
It’s red, blue, …


Comparative and superlative of short adjectives 
Irregular comparative and superlative forms of adjectives
Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 
Good, better, the best 
Bad, worse, the worst.
Logikai viszonyok

Linking words
And/or/but 
Because
Szövegösszetartó eszközök

Demonstrative Pronouns
This/that/these/those


Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we, they 
Me, him, them…


Articles
A, an, the


Indefinite Pronouns
Somebody, anybody, nobody, everybody


Some+plural noun
There are some pencils in the bag.


Any+plural noun
Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.


Some + irregular noun
There is some water in the vase.


Any + singular noun
There isn’t any juice in my glass.
2. A 8. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér betűvel
A 8. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: álló, kövér betűvel
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Köszönés
Good morning. 
Hello Tom 
Hello, how are you? 
Hi! 
How do you do?
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about you? 
Hi!
Elköszönés
Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
Good night. 
Take care. 
Give me a ring some time. Have a good trip. Keep in touch.
Goodbye. 
Bye! 

Good night. 
Thanks. Bye! 
Thank you, I will. Okay, bye.
Bemutatkozás, bemutatás
My name is… 
Have you met Jane? 
May I/Can I/Let me introduce myself. 
Let me introduce you to Rosy.
Hello. 
Hi! 
Nice to meet you. Pleased to meet you.
Köszönet és arra reagálás
Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help.
Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
That’s all right.
Érdeklődés mások hogyléte felől
How are you feeling today? 
What’s the matter?

Megszólítás személyes levélben
Dear John,

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Tetszés, nem tetszés
Do you like it? 
Do you like swimming? 
What do you think of the new teacher?
Yes, I do. No, I don’t. I don’t like it. 
He looks nice.
Bocsánatkérés
Sorry. I am sorry. I beg your pardon. Please, forgive me.

Jókívánságok
Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday, Congratulations, Many happy returns of the day, All the best
Thank you, the same to you. Cheers.
Akarat, kívánság 
Would you like a cake?
I’d like an ice-cream.
Véleménykérés, és arra reagálás
What do you think? How do you like it?
I think it is difficult, I don’t like it.
Egyetértés, egyet nem értés 
Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it?
I think he’s right, I am afraid he is wrong, All right. OK.
Elbúcsúzás levélben 
Best wishes, I am looking forward to hearing from you soon.

Képesség
Can you speak French? Are you able to ride a horse? 
I can understand French. I am unable to ride a horse.
Szükségesség
People must sleep sometimes. Do we have to wear this uniform?

Kötelezettség
When do we have to leave? 

Ígéret
Will you come and meet me at the station?
Don’t worry, I will.
Szándék, kívánság 
What would you like to do? Would you like to have a rest?

Dicséret, kritika
It’s great. It’s a good idea. I’m not so keen on it. It’s boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Dolgok, személyek megnevezése
What is it? 
What’s it in English? 
What does that mean?
It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/Is it used for…?
Információkérés, információadás
Where is he? What is she doing? 

Did you see him? How do you make an omelette? Can you tell me the way to the station, please?
He is in the kitchen. 
She is sleeping. 
Yes, I did. You take two eggs and some milk and flour. Take the second turning on the right.
Tudás, nemtudás
Where is she? 
Where does he live? 
Do you know where he lives?
I don’t know. 
I have no idea.
Bizonyosság, bizonytalanság
Do you think they will come? How do you think she is?
They will probably come. She can’t be very old. She must be 25.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Kérés
Could you give me a pen? Would you have a stamp by any chance? I’d like you to…
Yes, sure. Yes, of course.
Javaslat
Why don’t we read it together? 
Let’s go to the cinema tonight.
Good idea. I’d prefer to go to the theatre. I’d rather not.
Meghívás
Can we meet at six? Are you free on Tuesday? Would you like to come to the cinema?
Yes, I’d love to… No, I am afraid I can’t. Yes, that would be okay.
Kínálás
What would you like? Help yourself! Have an orange. Here you are. Would you like another drink?
Yes, please. No, thank you. I am sorry, I can’t.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok/Kommunikációs stratégiák
Szándék
Kezdeményezés és válasz
Megértés biztosítása

Did you say the castle? Sorry, what did you say his name was?
Visszakérdezés, ismétlés kérés
Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was a bit too fast.

Magyarázatkérés
Sorry, I don’t understand.

Betűzés kérése
Can you spell it for me?

FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség
Present forms of verb be
I’m clever. 
Are you strong? Yes, I am. 
I’m not hungry.


Present forms of there is/there are
There are five books in my bag.


Present Simple
When do you get up? I don’t drink milk.


Present Continuous
Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.


Present Perfect Simple
Have you done your room? I haven’t finished it yet.

Múltidejűség
Past Simple
And then she bought me an ice-cream. Why didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség
Going to
What are you going to do on Sunday?


Future with will
When will you be fourteen?


Imperatives
Sit down! Don’t stand up!
Birtoklás kifejezése

Possessive adjectives
my book, your pet, his/her name


Present forms of have got
I’ve got two brothers. 
I haven’t got a dog. 
Have you got a budgie? Yes, I have.


Past forms of have
I didn’t have many friends in the kindergarten.


Genitive ’s
Kate’s brother Whose?


Of
The corner of the room


Have with will
I will have a Porshe when I’m 20.
Térbeli viszonyok
Irányok, hely- 
meghatározás 

Where? 
Here, there, left, right 
In, on, under, 


Prepositions 
Prepositional Phrases, Adverbs
Opposite, next to, between…


Picture location
Front of, behind, inside, outside, above, at the top of, at the bottom of, on the left hand side…
Időbeli viszonyok
Időpont

When? In the morning, in the afternoon, at night 
What time is it? It’s 9 o’clock. 
Monday, Tuesday… 
January, February…

Gyakoriság
How often?
Yesterday, last week, two years ago, tomorrow, next week, in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday. 
When? What time? In the morning, at night. What is the time? It’s quarter to eight. 
Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day

Időtartam
Adverbs of time with Present Perfect
Already, yet, 
just


How long? + Past Simple
How long were you in hospital? For two weeks.
Mennyiségi viszonyok

Singular/plural forms of nouns 
Cardinal numbers 1-20
How many cats are there in the picture? There are ten.


Irregular plurals
Children, people, men, women…


Ordinal numbers
First, second…


Countable and uncountable nouns
How many CDs have you got? How much money have you got? I have got a lot of/little money.



A cup of tea, a piece of cake 
All, both, none, neither, each, every
Minőségi viszonyok


What’s it like? 
It’s big, small, beautiful, ugly, 
What colour is it?


Comparative and superlative of short adjectives 
Irregular comparative and superlative forms of adjectives
It’s red, blue, … 
Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 
Good, better, the best. 
Bad, worse, the worst.
Modalitás

Should, shouldn’t, can, could, must, needn’t, have to (past), mustn’t
What does it look/taste/sound/feel like?
Logikai viszonyok

Linking words
And/or/but 
Because


Conditional 1
We’ll stay at home if it rains.


Time clauses with future meaning
When dad comes home, he’ll be angry with you.


Infinitive to express purpose
I’ve been to London to visit the Queen.
Függő beszéd

Reported speech with present reporting verb
He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it.
Szövegösszetartó 
eszközök

Demonstrative Pronouns
This/that/these/those


Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we, they 
Me, him, them…


Articles
A, an, the


Indefinite Pronouns
Somebody, anybody, nobody, everybody


Some+plural noun
There are some pencils in the bag.


Any+plural noun
Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.


Some + irregular noun
There is some water in the vase.


Any + singular noun
There isn’t any juice in my glass.


Nominative and Accusative of Reflexive pronouns
Myself…
Német NYELV 5-8. évfolyam
1. A 6. évfolyam végéig
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük.
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Köszönés, elköszönés 
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás 
Ich heiáe …
Megszólítás 
Entschuldigung, …
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnachten.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
Da hast du (nicht) Recht!
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! 
Tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd!
Akarat, kívánság, képesség
ich will…, ich möchte…, ich kann…
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése, leírása
Das ist… Meine Mutter ist…
Információkérés, információadás
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12.
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht, kein, doch
Tudás, nem tudás
Ich weiá (nicht).
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
Gib mir bitte …!
Javaslat és arra reagálás
Möchtest du…? Ja, gerne! 
Meghívás és arra reagálás
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid.
Kínálás és arra reagálás
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Visszakérdezés
Wie bitte? 
Nem értés 
Ich verstehe nicht. 
Betűzés kérése, betűzés
Buchstabiere bitte.
FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség
Pr„sens
Ich bin heute zu Hause. Die Sonne scheint schön.


Pr„sens mit 
Vokalwechsel, trennbare Verben
Der Zug f„hrt gleich ab. 
Er liest das Buch vor.

Múltidejűség
Pr„teritum (csak: haben, sein)
Er hatte ein Fahrrad. 
Ich war schon in England.


Perfekt
Ich habe ein Eis gegessen.

Jövőidejűség
Futur (mit Pr„sens)
Ich bleibe morgen zu Hause.


sich-Verben
Ich freue mich.
Birtoklás kifejezése

haben
Ich habe einen Bruder.


Possessivpronomen
Das ist meine Familie.
Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás

hier, dort, links, Rechts 
oben, unten, hinten…


in, auf, vor, hinter, neben (A/D)
Ich lege das Heft auf den Tisch. 
Er steht neben dem Bett.
Időbeli viszonyok
Gyakoriság
Wie oft? 
selten, manchmal, oft, immer, nie
Ich spiele oft mit Peter.

Időpont
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Mennyiségi viszonyok
Határozott mennyiség

eins, zwei



eine Portion Pommes

Határozatlan mennyiség
alles, viel, wenig, nichts
Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit.
Minőségi viszonyok

Wie?
Ich bin zufrieden. Das finde ich prima.
Modalitás

möchte 
können, wollen
Ich möchte ein Eis. 
Er kann nicht schwimmen. 
Ich will nach Hause.

Felszólítás

Komm morgen wieder! Spielt Tennis!
Esetviszonyok
Névszók a mondatban
Nominativ, Akkusativ
Mein Freund zeichnet Bilder.
Szövegösszetartó 
eszközök
Kötőszók

und/oder/aber/denn

Névmások

das 
ich, mich, mein, 
dieser, 
man
2. A 8. évfolyam végéig
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Megszólítás 
Entschuldigung, …
Köszönés, elköszönés 
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatás, bemutatkozás 
Das ist Peter. Ich heiáe …
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen.
Engedélykérés és arra reagálás
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnachten. / Gute Besserung!
Személyes levélben megszólítás és 
elbúcsúzás
Liebe(r)… 
Dein(e)…, Viele Grüáe.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Sajnálkozás
Es tut mir Leid!
Öröm
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Elégedettség, elégedetlenség
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Csodálkozás
Oh, das ist aber schön!
Remény
Ich hoffe, du kannst kommen!
Bánat
Schade, dass…
Bosszúság
Das ist aber schlimm!
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés és arra reagálás. 
Véleménynyilvánítás
Magst du Mathe? Ja. Was meinst du dazu? 
Meiner Meinung nach…
Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
Da hast du (nicht) Recht!
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! 
Tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gef„llt mir (nicht)!
Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség
ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf, ich soll
Ígéret
Ich mache das schon!
Szándék, terv
ich will…
Dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése, leírása
Das ist… Meine Mutter ist…
Események leírása
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Információkérés, információadás
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 / Weiát du…? / Können Sie mir bitte sagen…?
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht, kein, doch
Tudás, nem tudás
Ich weiá (nicht), dass / ob..
Bizonyosság, bizonytalanság
Ich weiá es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass / ob
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Tiltás, felszólítás
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Javaslat és arra reagálás
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Meghívás és arra reagálás
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Kínálás és arra reagálás
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Visszakérdezés, ismétléskérés
Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
Nem értés 
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden.
Betűzés kérése, betűzés
Buchstabiere bitte.
Felkérés lassabb, hangosabb beszédre
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség
sein, 
es gibt
Ich bin heute zu Hause. 
Hier gibt es keinen Hamburger.


Pr„sens, 
Pr„sens mit Vokalwechsel, trennbare Verben
Die Sonne scheint schön. 
Der Zug f„hrt gleich ab. 
Er liest das Buch vor.

Múltidejűség
Pr„teritum (csak haben, sein),
Er hatte ein Fahrrad.


Perfekt
Ich habe ein Eis gegessen.

Jövőidejűség
Futur (mit Pr„sens) 
Ich bleibe morgen zu Hause.


sich-Verben
Ich freue mich.

Személytelenség
es
Es ist kalt. 
Es regnet.
Birtoklás kifejezése

haben, 
gehören
Ich habe einen Bruder. Die Tasche gehört mir.


Wessen? 
von, -s
das Buch von Peter, Peters Geschichte


Possessivpronomen
Das ist meine Familie.
Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás

hier, dort, links, Rechts 
oben, unten, hinten…


Pr„positionen mit dem A/D: an, auf, hinter, in, neben, über, unter vor, zwischen (A/D)
Die Vase steht auf dem Tisch. 
Ich stelle das zwischen die Betten.


Pr„positionen mit dem Akkusativ: durch, um
Gehen Sie durch den Park!


Pr„positionen mit dem Dativ: bei, zu, von
Die Bücher sind bei Karl. 
Ich komme von meiner Oma.
Időbeli viszonyok
Gyakoriság
Wie oft? 
selten, manchmal, immer, nie
Ich gehe jeden Morgen in die Schule.

Időtartam
wie lange?
eine Woche, von … bis, 
den ganzen Tag

Időpont
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, 
diesen/letzten/vorigen/ 
n„chsten Monat
Mennyiségi viszonyok
Határozott mennyiség

eins, zwei 
erste, zweite



eine Portion Pommes

Határozatlan mennyiség
alles, viel, wenig, nichts 
alle, einige, keine
Ich habe viele Bücher, aber wenig Zeit zum Lesen.
Minőségi viszonyok

Wie?
Ich bin zufrieden. Das finde ich prima.


Was für ein? Welcher? 
(Adjektivdeklination)
Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock modisch 


Vergleiche
Dieses Buch ist besser, als… 
Er ist nicht so alt, wie… 
Dieses Bild ist am schönsten.
Modalitás

mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen (Pr„sens)
Ich möchte ein Eis. 
Er kann nicht schwimmen. Er will nach Hause.

Felszólítás

Komm morgen wieder! 
Esst schnell! Nehmen Sie bitte Platz!
Esetviszonyok
Névszók a mondatban
Nominativ, Akkusativ, Dativ
Ich zeige den Schülern Bilder.
Logikai viszonyok
Alárendelések
Kausalsatz
denn, weil, 


Objektsatz
Ich weiá (nicht), dass (ob)... 
Ich weiá, wo du wohnst.


Temporalsatz
Als / wenn ...,
Függő beszéd

mit dem Pr„sens
Sie sagte, dass sie heute in die Schule geht.
Szövegösszetartó eszközök
Kötőszók,

und/oder/aber/denn 
weil/dass/ob/

névmások

das, 
ich, mich, mir, mein, 
dieser, jener 
man
Tanulói tevékenységek
Tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében
Az általunk leginkább javasolt tevékenységi formákat alapvetően meghatározzák az általános iskolai nyelvtanulási-nyelvelsajátítási folyamat leírására vonatkozó általános alapelvek. Ezek alapján leszögezhető, hogy az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat célszerű alkalmazni, melyek segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési területek:
- a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd megteremtése és megőrzése,
- a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,
- a gyerekek teljes személyiségének holisztikus fejlesztése,
- minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása,
- a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása,
- a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés,
- a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,
- az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,
- a tanulók sikerélményhez juttatása,
- autentikus anyagok, szövegek, gyermekirodalmi művek alkalmazása,
- játékosság - mint a gyerekek számára természetes közeg - megteremtése,
- megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,
- kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése,
- kooperatív munkaformák alkalmazása,
- kereszttantervi kötődések kiaknázása,
- integrált készségfejlesztés megvalósítása, a nyelvi szintnek megfelelő sorrendben,
- interkulturális ismeretek, a célnyelvi kultúra, illetve a nemzeti szokások és értékek összehasonlítása és értékelése,
- életszerű kommunikatív szituációk teremtése, a természetes interakciók hangsúlyozása,
- az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés céljából,
- tanulási technikák és stratégiák elsajátítása, autonóm nyelvtanulóvá válás.
Tevékenységi formák és kulcskompetenciák
A pedagógus célja a fenti alapelvek figyelembevétele a tevékenységi formák megválasztásakor. A következő változatos, érdekes, (a célnyelvet anyanyelvként beszélő gyerekek számára is) értelmes - kihívást és élményt jelentő - tevékenységi formákat javasoljuk a nyelvelsajátítás fázisában a 4-5-6. évfolyamokon.
Minden tevékenység után zárójelben megtalálható a hozzá tartozó kulcskompetencia a következő rövidítések szerint: kommunikatív (k), narratív (n), döntési (d), szabálykövető (szk), lényegkiemelő (lk), életvezetési (é), együttműködési (egy), problémamegoldó (p), kritikai (kr), komplex információk kezelésével kapcsolatos (i).
- TPR (instrukciók követése mozgással) (szk, egy)
- Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, egyszerű, mozgással kísért dalok) (k, egy)
- Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és előadási mód) (n, i)
- Mondókázás (hagyományos, népi mondókák, illetve modern jazz chantok) (k, egy)
- Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces, / mozgásos, mutogatós, táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus, fantázia, szerepjáték, ügyességi, / labdajátékok, társasjátékok, dominó, kártyajátékok) (egy, k, é, i)
- Manipulatív, kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, ragasztás, papírhajtogatás, kollázs, plakátkészítés, gyurmázás, agyagozás, képeslap-, meghívókészítés, modell-, makettkészítés) (p, d, szk, é)
- Mozgásos tevékenységek (tornázás, sorversenyek, kidobós, ugróköteles, fogócska) (egy, szk)
- Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, méricskélős feladatok, pl. lebeg-e vagy elsüllyed, melyik mekkora, nehezebb, hosszabb, gyorsabb, hogyan változik valami: milyen színű, méretű, formájú, állagú volt és lett) (szk, é, i, kr)
- Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információhiányon és/vagy véleménykülönbségen alapuló feladatok) (k, é, egy, i)
A 7-8. évfolyamokon a nyelvelsajátítással szemben már előtérbe kerül a tudatosabb nyelvtanulás. Ez nem jelenti azt, hogy a fent felsorolt tevékenységi formák mindegyike eltűnne, hiszen amelyik feladattípusnak az adott életkorban megvan a létjogosultsága, az továbbra is megmarad, csak egy magasabb nyelvi szinten valósul meg. A tanulók nyelvi szintjének emelkedésével a kommunikatív tevékenységek lehetőségei megsokszorozódnak, és lehetőség nyílik bonyolultabb szituációs játékok, szimulációk létrehozására, ahol az integrált készségfejlesztésen túl a NAT-ban előírt kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák is hangsúlyt kapnak.
Ugyanígy a csoportban végzett kooperatív projektmunkák is nyelvileg nagyobb kihívás elé állítják a tanulókat, segítve képességeik, készségeik, kompetenciák fejlődését, miközben valós problémákat oldanak meg és értékes, változatos eredményeket, produktumokat hoznak létre. Ugyanakkor természetesen a játékoknak is van szerepe, csak a játék formái, típusai és módjai változnak meg. A mozgásos, tevékenykedtetetős játékok helyét átveszik a logikus gondolkodást, problémamegoldást igénylő, kognitív kihívást jelentő játékok, ahol nagyobb szerep jut a célnyelvnek is. Továbbra is népszerűek a kreativitást igénylő, emlékezőképességet fejlesztő, csoportos és egyéni feladatok. A gyermekirodalmi művekkel kapcsolatos tevékenységi formák azonban jelentősen átalakulnak, a mesék helyett előtérbe kerül hosszabb történetek feldolgozása, és az éneklés, körjáték, mondókázás helyét átveszi az értő versolvasás, zenehallgatás és a popkultúra dalainak közös órai feldolgozása.
A továbbiakban felsorolunk néhány, a nyelvoktatásban használt, jellemző tevékenységi formát. Nem csoportosítjuk őket nyelvi készségek szerint, hiszen kivétel nélkül mind legalább két nyelvi készséget integráltan fejleszt. Például az interjúkészítés, szerepjáték, történetmesélés egyszerre fejleszti mind a szóbeli, mind a hallás utáni értés készségét, míg egy reklámszöveg írása vagy képek alapján történet alkotása az íráskészség fejlesztésén kívül maga után vonja az olvasás, a beszéd és ezek értésének fejlődését is.
Szövegfeldolgozás szóban és írásban (dal, vers, történet, párbeszéd, tankönyvi szöveg):
- igaz/hamis állítások elbírálása (d, kr)
- ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése (p, lk)
- hiányzó részek (szavak, mondatok, sorvégek, rímek) kitöltése (p, i)
- átalakítás (helyszín, szereplők, esetleg a történet végének megváltoztatása) (n, kr)
- átírás (adott műfaji szempontok alapján) (d, p)
- sorrendbe rendezés (sorok, szerepek, mondatok, félmondatok, bekezdések szerint) (d, i)
- párosítás (címet, képet, szereplőt bekezdéssel, szövegrésszel vagy mondattal) (d, i)
- csoportosítás (versszakonként, szereplőnként) (d, i)
- szerepjáték, színpadi előadás (k, egy)
- véleménynyilvánítás (preferenciák, tetszés/nem tetszés indoklással) (kr, lk)
- interjúkészítés (az íróval, az előadóval, a szereplőkkel) (k, i)
- levélírás (az írónak, az előadónak, a szereplőknek) (é, n)
- naplóírás (egy szereplő szemszögéből) (n, é)
- párbeszéddé formálás (k, i)
- önéletrajzírás (az iró, az előadó, a szereplők nevében) (i, é)
- memorizálás (lk, i)
- információ kikeresése (i, lk)
- fordítási feladat (műfordítás) (n, szk)
Projektmunka (a teljes folyamat az előkészítéstől a tervezésen át a bemutatásig tart)
A feladat témája igazodjon a tanulók érdeklődési köréhez és a NAT-ban megfogalmazott témakörökhöz (egészséges életmód, környezetvédelem, régi korok emlékei, hazánk és Európa, tudományos/technikai újdonságok stb.):
- poszterbemutató, hirdetőtábla készítése (n, egy)
- színpadi előadás rendezése (n, k)
- kézikönyv készítése (i, lk)
- brosúra, prospektus készítése (i, lk)
- videofelvétel készítése (egy, n)
- fotókiállítás szervezése (é, lk)
- rádióprogram, tévé-műsor készítése (i, é)
- sajtótájékoztató tartása (n, k)
- divatbemutató létrehozása (kr, é)
- étlap összeállítása (é, lk)
- iskolaújság szerkesztése (i, n)
- iskolai ünnepély szervezése (d, egy)
- diáklevelezés szervezése (k, egy)
- fax, e-mail, képeslap, hivatalos és személyes üzenetek írása (é, k)
- tanulmányi kirándulás szervezése (i, egy)
- vitaműsor rendezése, vendégelőadó meghívása (kr, szk)
- kutatómunka szervezése, kérdőív összeállítása, kitöltése és adatelemzés (szk, i)
- nyelvi klub létrehozása (k, egy)
Játékok (közösségépítő, kommunikatív, probémamegoldó, logikai, verseny jellegű, nyelvi, kihívást tartalmazó, humoros, bemelegítő, energetizáló feladatok):
- „Most mutasd meg!” (k, p)
- Tabu játék (k, lk)
- Kakukktojás (p, d)
- Rejtvények, feladványok (p, i)
- Kvíz (d, i)
- Műveltségi vetélkedő (i, d)
- Barkochba (lk, k)
- Árverés (szk, kr)
- „Hol járunk?” (n, p)
- Szinkronizálás (n, egy)
- Paródia (kr, k)
- Szó-lánc, szó-póker (szk, egy)
- Scrabble (i, p)
- „Találd ki a történetem!” (é, n)
- „Keresd a különbségeket!” (lk, p)
- Alibi játék (é, n)
- Pletykajáték (k, n)
- Jóslás, jövendölés (é, n)
Tevékenységi formák és tartalmak
A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A tartalom kiválasztásánál fontos szempont a „learning by doing” elvének megvalósítása, amely azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés, szituáció, érzékelés) tanul.
Általánosan elmondható, hogy 11 éves kortól fokozatosan belépnek a fogalmi gondolkodáshoz kapcsolódó tevékenységi formák (analízis, szintézis, lényegkiemelés, logikai következtetés, elvonatkoztatás). Fő irányelvként rögzíthetjük, hogy a célnyelv megfelelő kontextusba helyezése elengedhetetlen a valós kommunikáció és ismeretszerzés szempontjából. Ez legsikeresebben úgy valósítható meg, ha a tartalmakat más tantárgyi területek segítségével, a hazai/célnyelvi kultúra felhasználásával és gyermekirodalmi művek bevonásával választjuk meg.
Ajánlásunk szerint az elsődleges tartalmak közé kell tartozzanak: a gyermekirodalmi elemek (mondókák, chantok, dalok, mesék, kiszámolók, játékok, gyermekversek, nyelvtörők) mindig a gyerekek életkori sajátosságainak és érdeklődési körének megfelelően. A mesék megválasztásakor meghatározó a mese hossza, témája, komplexitása, a szereplők száma, az ismétlődés gyakorisága, illetve a választott feldolgozási forma. A dalok esetében fontos a megfelelő hangmagasság és hangterjedelem is, míg a mondókák kiválasztásánál elsődlegesek a formai és kulturális kritériumok.
Tevékenységformák és munkaformák
A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a pedagógust.
Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi formákhoz leginkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U” vagy félkör alakú ülésrendet, mellyel a fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka végzésére kiválóan alkalmas a két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok alkalmazása.
Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van.
Egyéb javasolt tevékenységek, amennyiben heti 4 óra áll rendelkezésre
- drámajáték, drámafesztivál
- produktumokat előállító projektek, például poszterek, tanulók által készített könyvecskék
- ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, programok (Halloween-party, tökfaragó verseny, Valentin-napi versírás stb.)
- kiegészítő anyagok feldolgozása
- gyermekirodalmi művek olvasása és dramatizálása
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
- értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos utasításait
- legyen képes a pedagógusnak, a társaknak a hanghordozóknak a tananyaghoz kapcsolódó szóbeli kéréseire, utasításaira cselekvéssel válaszolni
- értsen meg ismert és jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést, közlést
- legyen képes a tudásszintjének és életkorának megfelelő gyermekirodalmi alkotásokat (dal, vers, mese stb.) megérteni
- legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó szituációkból megérteni a beszélő szándékát
Beszédkészség
A tanuló
- legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni
- tudjon interakcióban részt venni, beszélgetést kezdeményezni, illetve választ adni egyszerű mondatokban, a tanult minta alapján
- legyen képes kérdéseket megfogalmazni
- legyen képes a tanult gyermekirodalmi alkotásokat (versek, dalok, rövidebb mesék) elmondani, reprodukálni
- legyen képes szituációs játékokban az adott szerepnek megfelelően részt venni és kommunikálni
Olvasási készség
A tanuló
- legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövidebb szöveget megérteni
- legyen képes a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt megtalálni
- legyen képes továbbfejleszteni az alapvető olvasási stratégiáit a gondolkodási készségek felhasználásával (párosítás, kikövetkeztetés, összehasonlítás, sorba rendezés stb.)
- legyen képes mind a hangos, mind az önálló (néma) olvasásra és az olvasottak megértésére életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveg esetében
- alakítsa ki az önálló olvasás iránti igényt idegen nyelven is, érdeklődési körének megfelelő egyszerűsített olvasmányok, mesék stb. olvasásán keresztül
Íráskészség
A tanuló
- legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatok viszonylag helyes leírására
- legyen képes a tanult minta alapján egyszerű mondatok, rövid szövegek megfogalmazására
A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
- értse meg és kövesse a pedagógus idegen nyelvi óravezetését, utasításait és a célnyelven megfogalmazott kéréseit
- jórészt ismert, nem túl hosszú szöveg lényegét értse meg a tanár előadásában, illetve hanghordozókról
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből legyen képes kiszűrni fontos információkat
- fejlesszen ki olyan stratégiát, amelynek segítségével ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegkörnyezetből megértheti
- legyen képes nem túl hosszú, jórészt ismert elemekkel megfogalmazott történetek megértésére
Beszédkészség
A tanuló
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre legyen képes válaszolni
- interakciókban legyen képes részt venni, interakciókat kezdeményezni, tovább folytatni és lezárni
- a nyelvet legyen képes használni a legalapvetőbb beszédszándékoknak megfelelően (tetszés, nem tetszés, kérés, javaslat, visszakérdezés, ismétlés kérés, bocsánatkérés stb.)
- legyen képes többmondatos, összefüggő szöveget elmondani adott nyelvi stimulus (kép, vázlat, minta stb.) alapján
- törekedjen a helyes, felismerhető, érthető kiejtés elsajátítására
Olvasási készség
A tanuló
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét legyen képes megérteni, abból fontos információkat kiszűrni, az ismeretlen szavak jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni
- legyen képes önállóan, néma olvasással, kis segítséggel (képek, szószedet, stb.) egyszerű történetek elolvasására, megértésére
- fejlessze tovább az olvasási stratégiáit a fokozatosan fejlődő gondolkodási képességei felhasználásával
- életkorának megfelelően legyen képes szótár használatára
- törekedjen önálló ismeretszerzésre a célnyelven olvasás útján, autentikus olvasnivalók, és az internet felhasználásával
fejlessze tovább a már kialakult igényét az önálló célnyelvi olvasásra (gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek, megfelelő nehézségi szinten).
Matematika
Célok és feladatok
A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket, bemutatni azok egyszerű, konkrét gyakorlati hasznosságát.
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított matematikaórák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak alapozására, kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a sokoldalú tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a számtan-algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes munkának.
Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos kialakítása.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását.
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére.
Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani - és alkalmazni is tudni kell - a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív út jelentősége sem a felső tagozaton.
Ebben a szakaszban, miközben a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig vezető - néha tévedésektől sem mentes - útnak az egyre önállóbb bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd erre építve - az életkori sajátosságok figyelembevételével - általánosítunk.
A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika - a lehetőségekhez igazodva - támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében.
Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott középfokú tanulmányok folytatásához.
Fejlesztési feladatok
Ez a tanterv - összhangban a NAT 2003-ban megfogalmazott célokkal - kiemelt jelentőséget tulajdonít a kommunikációs, a problémamegoldó, a kritikai, a döntési, az együttműködési, a szabálykövető, lényegkiemelő, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos kulcskompetenciák kialakításának, s ugyanakkor hangsúlyt fektet - példákon, alkalmazásokon keresztül támogatja - a narratív és életvezetési kompetenciák fejlesztésére is. A tanulók érdeklődésének és tapasztalatainak figyelembevételével - sok gyakorlati alkalmazás javaslatával - támogatni kívánja az egységes alapokra építhető változatosság megjelenítését is azzal a céllal, hogy a szaktanárok szakmai törekvéseiket érvényesíthessék mind a tartalom bizonyos keretek közötti kiegészítésével, mind a feldolgozás és módszertani eljárások szabad megválasztásával.
A tanterv messzemenően figyelembe veszi, hogy a tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket, az iskolán kívüli tudás figyelembevételét, a társadalmi szükségletek, elvárások megjelenítését az alkalmazásokban. Az időkorlátok messzemenő figyelembevétele adta a kereteit a kétévenként megjelenő követelmények elfogadható, reális megfogalmazásának.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanterv tananyagtartalmára építve (például alkalmazásokban, matematikatörténeti érdekességekhez, híres matematikusok élettörténetéhez, életeseményeihez kapcsolódóan vagy projektfeladatok kapcsán) a NAT 2003 kiemelt fejlesztési feladatai - hon- és népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz, környezeti nevelés, információs és kommunikációs kultúra, a testi és lelki egészség, a tanulás, a pályaorientáció - a tanórákon megjelenjenek, szerepet kapjanak, és erősítsék a tanuló teljes személyiségének pozitív formálását, alakítsák ki az élethossziglan tartó tanulás iránti motivációt.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésén belül a matematikai nevelés során nagy figyelmet fordítunk az egyén szocializációjára, mind az egyéni, mind a közösségi érdek érvényesítésére, a tolerancia kialakítására, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének határozott fejlesztésére, például értelmes viták, érvelések irányításával, vagy jól választott projektfeladatok kínálatával.
A tantervben az önálló ismeretszerzés, valamint az egyéni tapasztalatok, vélemények, különböző értelmezések ismertetésének és megvédésének képességeit kívántuk középpontba állítani. Éppen ezért a tevékenységek és tartalmak megválasztásánál, sorrendezésénél a matematika belső építkezési szabályai megtartásának és a tevékenységi javaslatok megvalósíthatóságának a figyelembevételével igyekeztünk kitérni az információszerzés és -közlés lehetőségeire (pl. könyvtárhasználat, internet, projektfeladatok ajánlása) is.
A matematikai tartalmat illetően összefoglalóan megjegyezzük, hogy az időszak első részében a számtan-algebra témakörben - folytatva az alsós jó hagyományokat - gyakorlati tevékenységekkel fejlesztjük a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk. Az alapműveletek körében célunk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítása, a számolási készség folyamatos továbbfejlesztése. Az újonnan bevezetett műveletek megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző elektronikus eszközöket, zsebszámológépet is használhatunk, miután meggyőződtünk arról, hogy ezzel az adott probléma megértését jobban támogatjuk.
A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is alkalmazzuk, éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az egyszerű, közérthető, frappáns alkalmazások megválasztására, mert ezzel a matematika hasznosságát mutatjuk meg. A matematika nemcsak hasznos, de szép is, sokan a „gondolkodás művészetének” tartják. Segítsünk hozzá minden tanulót, hogy a gondolkodás örömét megismerje!
A mindennapok tele vannak kapcsolatokkal, összefüggésekkel, esélyek latolgatásával, döntések sorával. Ebben a sokféleségben való jó eligazodáshoz segítséget adnak azok a témakörök is, amelyek a változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztik a függvényszemléletet, megismertetik a tanulót a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, grafikonokkal.
A geometria eszközeinek felhasználásával fejlődik a tanulók síkban való tájékozódása és térszemlélete. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat tevékenységgel juttassuk el az egyszerű geometriai transzformációk megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével fejleszthető a későbbiekben is a dinamikus geometriai szemlélet.
A matematika tanításában - gondolva az értő-elemző olvasás, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztésére is - a matematikai logika bizonyos elemeit (például az „és”, „vagy”, „nem”, „minden”, „van olyan”, majd az időszak vége felé egyszerű sejtések igazolásakor, illetve cáfolásakor a „ha … akkor” típusú következtetések) tudatosan használjuk.
A négy év alatt folyamatosan nagy hangsúlyt fektessünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel, majd algebrai úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését.
A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák megoldásához. Például a különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megértetjük a tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét. A modell és valóság kapcsolata útjának kétirányú bejárását tartsuk mindig szem előtt.
Fordítsunk megfelelő figyelmet a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések elvégzésére is. Ez hozzásegít ahhoz, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével mutassuk be, értessük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen események, illetve olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. A helyes valószínűségi és statisztikai szemlélet fokozatos kialakítását és folyamatos fejlesztését szolgálja, ha adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének, jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek megismerését. Ezzel azt is elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni.
A matematikai ismeretszerzésben az általános iskolában nagy szerepet játszik az induktív módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést is.
Ne csak a matematikából, hanem a mindennapi gyakorlatból, a közvetlen környezetből, életkörülményekből kiindulva - hiszen így nevelhetünk, fejleszthetünk a legjobban - szerepeltessünk állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ez a módszer segítheti őket a sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásában, alkotó viták kialakításában, egymás gondolatainak megismerésében, a tolerancia kialakításában.
A halmazszemlélet fejlesztése a rendszerezőképesség fejlesztését is segíti, például akkor, amikor különböző feladatokban a tanulók által végzett csoportosítás, osztályozás, sorba rendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása a matematika különböző területeiről és a mindennapokból hozott példákon is megtörténik.
A tanulókat hozzá kell szoktatni, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. A gyakorlati számításoknál is elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával el kell érnünk, hogy a tanulók reális eredményeket fogadjanak el. Fontos hozzászoktatni a tanulókat, hogy a több lépésben megoldható feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes esetekben vázlatrajzot készítsenek. Folyamatosan fejlesztenünk kell a verbális kommunikáció mellett az igényes grafikus kommunikáció kialakítását is, megértetve a tanulókkal, hogy egyetlen okos gondolat sem ér semmit, ha azt nem tudják valamilyen módon helyesen kinyilvánítani. A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, illetve a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a jelölésrendszert. A leírások szabatosságára, a lényeg kiemelésére az általános iskola utolsó éveiben már komolyan figyelnünk kell.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző eljárások és egyes tételek eszközként való felhasználását a problémák, feladatok megoldásában fontos fejlesztési területnek tekintjük.
Jelentős, meghatározó szerepet tulajdonítunk a tanulók által használt eszközöknek, melyek helyes megválasztásában a pedagógusnak igen nagy a felelőssége. A taneszközök, tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai zsebkönyv, majd lexikonok, kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás eszközök interaktív használatával is aktivizáljuk a tanulókat, támogassuk a tanulásukat, fejlesszük a matematikai szemléletüket.
Megjegyezzük, hogy napjainkban a tanár, így a matematikatanár szerepe is megváltozott, nem feltétlenül a tanár a „mindentudás letéteményese”, de az egész fejlesztési folyamat legfontosabb, nélkülözhetetlen eleme. Az általános iskolás korú tanuló - mint általában minden egészséges ember - vágyik az elismerésre, a pozitív érzelmeket keltő emberi megnyilvánulásra, dicséretre, elismerésre, melyet közösségben, nyilvánosság előtt kap. Együttműködő, pozitív légkörben elfogadja az empátiát nem nélkülöző kritikai észrevételeket is. A társakkal való összehasonlítás nem lehet gépies, csak számszakilag, pontokkal és százalékokkal alátámasztott elemzés. Persze ez utóbbi is szükséges, ennek is megvan a helye, de akkor hatékony, ha megvalósul az egymás tiszteletén, megbecsülésén, önzetlen támogatásán alapuló együttműködés, melynek során tévedhetünk - mi tanárok is. Ez egy szakmailag, módszertanilag, technikailag igényesen előkészített és derűs, sőt a humort is megengedő környezetben az egész személyiség fejlődését szolgálja.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
A felső tagozatos tanterv két változat, illetve azok különböző kombinációinak használatára alkalmas. Az első változat heti óraszámai a négy év folyamán 4, 3, 3, 3. A tananyagtartalom oszlopban elsőként feltüntetett óraszámok ehhez a változathoz adják meg az egy-egy résztéma feldolgozására fordítandó javasolt óraszámot. Az átlagos tempóban, vagy lassabban haladó tanulók esetében az alapvető ismeretek elsajátítására célszerű több időt fordítani, ennek megfelelően arányaiban több órát javaslunk a számtan, algebra témakörre. Ilyen csoportokban a fejlesztés a kisebb lépésekre bontott tananyag feldolgozásával történik. A konkrét tapasztalatszerzésen van a hangsúly, az általánosítás, elvonatkoztatás később kap szerepet.
A második változat a matematika iránt jobban érdeklődő csoportok számára készült, ennek a változatnak a heti óraszámai a négy év során 5, 4, 4, 4. Az elsőhöz képest nem szerepeltetünk többletismeretet, hanem úgy gondoljuk, hogy az igényesebb feldolgozást az jelenti, hogy a témakörök mélyebb tartalmi kimunkálására, összetettebb problémák szerepeltetésére van lehetőség. Több idő fordítható a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás fejlesztésére. A matematika szakköri órák mellett ezeken a többletórákon készíthetjük fel tehetséges tanítványainkat a különböző matematikaversenyekre is. Ehhez a változathoz a javasolt óraszámok úgy jelennek meg, hogy az első változat óraszámai mellett hozzáadva feltüntetjük a többletóraszámot. Ez a felépítés lehetővé teszi a tantervet alkalmazó iskola számára azt is, hogy a két változat számára megfelelő kombinációját válassza. Mód van például arra is, hogy a magasabb heti óraszámot a lemaradó, nehézségekkel küzdő csoport számára biztosítsák, ekkor a többletórák felhasználásának arányait célszerű átalakítani az itt szereplőhöz képest.
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A tanulók értékelése
A javasolt ellenőrzési módszerek:
feladatlapok (műveletek elvégzése, állítások igazságtartalmának eldöntése, nyílt végű mondatok helyes befejezése, hibakereséses feladatok elvégzése, egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, rajzos, szerkesztéses feladatok, logikai feladatok megoldása indoklással…);
szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok helyes megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés alapján, órai feladatok végrehajtása, szerkesztések végrehajtása …);
témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor);
otthoni munka (feladatok, szerkesztések, testek építése, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számítógépes megoldása …);
füzetvezetés (íráskép, áttekinthetőség, pontosság …);
csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése…);
projektmunka és annak dokumentálása;
versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a tanulók
motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére;
tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, - ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel;
számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük;
hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján;
fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdemjeggyel történik az értékelés.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
Taneszközök
Minimális felszerelés:
Demonstrációs:
Tanulói:
- Számkártyák nagy méretben 
- Színesrúdkészlet nagy méretben 
- Mérőrúd, mérőszalag 
- Körző, vonalzó, szögmérő 
- Helyiérték-táblázat 
- Kétkarú mérleg, súlysorozat 
- Sík- és térgeometriai modellező 
- Űrmértékmodell, mérőedények 
- Logikai készlet 
- Testmodellek 
- Számegyenes 
Hőm- érő 
- Mágnesek
- Számkártyák 
- Színesrúdkészlet 
- Mérőrúd, mérőszalag 
- Körző, vonalzó, szögmérő 
- Sík- és térgeometriai modellező 
- Űrmértékmodell, mérőedények 
- Logikai készlet 
- Tükör 
- Számegyenes 
- Korongkészlet (piros-kék) 
- Zsebszámológép 
- Szívószál, hurkapálca, rajzlap 
- Milliméterpapír, pontrácsok 
- Ragasztó, ragasztószalag 
- Kartonpapír, olló 
- Dobókocka, játékpénz 
- Fonal, zsineg 
- Átlátszó papír
Ajánlott felszerelés:
Demonstrációs:
Tanulói:
- Stopper, metronóm 
- Földgömb, atlasz 
- Óramodell 
- Számítógép 
- Internet 
- Videokazetták oktatófilmekkel 
- Oktató CD-k 
- „Binostat” modell a valószínűség szemléltetésére 
- Írásvetítő fóliák (üres) 
- Nyomtatható fóliák 
- Fóliafilc-készletek 
- Fóliakészlet 
- Szögestábla gumigyűrűkkel 
- Matematika CD-ROM-ok 
- Nincs királyi út 
- Matek Manó 
- Comenius LOGO 
- Matematikai faliképek
- Dienes-készlet 
- Babilon-készlet 
- Számítógép 
- Internet 
- Oktató CD-k 
- Hajlékonylemezek 
- Szögestábla gumigyűrűkkel
Szaktantermi felszerelések (ajánlott):
Számítógép internetcsatlakozással 
Négyzethálós tábla 
Szögestábla 
Mágneses tábla 
Írásvetítő 
Vetítőernyő 
Videolejátszó televízióval vagy videoprojektor 
Nagy matematikusok arcképei 
Matematikai faliképek 
Demonstrációs eszközök 
Tevékenykedtető eszközök 
Matematikai szakkönyvek 
Írásvetítő fóliasorozatok

Matematikai faliképek (ajánlott):
Nagy matematikusok arcképei 
Mértékegységek 
Geometriai alapfogalmak 
Halmazok 
Párhuzamos szárú szögek 
Merőleges szárú szögek 
Négyszögek 
Eltolás 
Elforgatás 
Forgásszögek 
Tükrözés 
Területszámítás, kerületszámítás 
Kör 
Pitagorasz tétele 
Hasábok 
Egyenes körkúp, gúla 
Testek felszíne, térfogata 
Lineáris függvény (transzformációk) 
Másodfokú függvény (transzformációk) 
Abszolútérték-függvény (transzformációk) 
Nevezetes szorzatok 
Hatványozás és négyzetgyökvonás

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A matematika tantárgy tanításához a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő, a szaknyelv használatát fokozatosan bevezető és alkalmazó taneszközök, tankönyvek közül lehetőleg olyanokat kell használni, amelyek lehetőséget biztosítanak a sokoldalú képességfejlesztésre, tartalmukban korszerűek és tananyagstruktúrában a tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkednek, ezért a tananyag eredményesebb elsajátítását teszik lehetővé.
A taneszköz kiválasztásánál érdemes előnyben részesíteni az alábbi jellemzőket, ha azok értelmezhetők az adott taneszközre:
a taneszköz-családokat,
a munkáltató-tevékenykedtető jellegű, ezzel is pozitívan motiváló,
feladatokban gazdag,
az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató,
az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól megvalósító,
tanultakat rendszerező és jól strukturált,
tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített
tankönyveket.
Tantárgyi tantervek
Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák jelzése
kiemelt fejlesztési feladatok:
énkép és önismeret: ÉN)
hon- és népismeret: H)
európai azonosságtudat - egyetemes kultúra: E)
környezeti nevelés: K)
információs és kommunikációs kultúra: I)
testi és lelki egészség: TE)
tanulás: T)
felkészülés a felnőtt lét szerepeire: F)
kulcskompetenciák:
kommunikációs: k)
narratív: n)
döntési: d)
szabálykövető: szk)
lényegkiemelő: lk)
életvezetési: é)
együttműködési: egy)
problémamegoldó: p)
kritikai: kr)
komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek: i)
Matematika 5. évfolyam
Témakörök

Javasolt óraszámok
Gondolkodási és megismerési módszerek
5 óra/hét (185 óra) 
folyamatos
4 óra/hét (148 óra) 
folyamatos
Számtan, algebra
75 óra
65 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
21 óra
15 óra
Geometria, mérés
42 óra
35 óra
Statisztika, valószínűség
16 óra
10 óra
Témazáró dolgozatok írása, javítása
8 óra
8 óra
Szaktanári döntésen alapuló felhasználás
23 óra
15 óra
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk:
elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére;
esetleg a tananyag mélyítésére;
nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására is.
Gondolkodási és megismerési módszerek
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
A matematika tanulási módszereinek megismerése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Könyvtárhasználat, lehetőség szerint informatikai eszközök igénybevétele. Informatika)
Különböző tanulási technikák megismerése és alkalmazása: olvasott tankönyvi szöveg feldolgozása, lényeg kiemelése, kérdések megfogalmazása, a házi feladat elkészítési módjának tudatosodása.
A gondolkodási módszerek témakör sajátos szerepet tölt be az általános iskola ötödik évfolyamán. Konkrét megjelenése a másik négy témakör feladataiban, problémáiban és azok megoldásában van, így érthető, hogy néhány általános fejlesztési feladaton túl itt nem sorolunk fel ismerteket.
T) 
I)
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden, van olyan). 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom)
Kiselőadások, jegyzetek készítése, kutatási feladatok, projektmunkák. 
A tananyagra, gyakorlati alkalmazásokra vonatkozó állítások megfogalmazása, igaz-hamis voltának eldöntése a nyelv logikai elemeinek egyre tudatosabb használatával. 
A tárgyi eszközökkel, virtuális módon megvalósítható célirányos játékok, a valószínűségi és statisztikai szemléletet fejlesztik.
A gondolkodási módszerek témakörtartalmának szerves beépítése a tanítás-tanulás folyamatába a bevezetőben már ismertetett kulcskompetenciák kialakításának és fejlesztésének fontos lépcsője. 
A pozitív motiváció kialakulása, az egyre pontosabb kommunikáció a nyelv logikai elemeinek használatával, a grafikus kommunikáció fejlődése, a lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás fejlődése.
k) 
n) 



k) 


d)
Konkrét példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. 
Változatos tartalmú szövegek értelmezése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom)
Kapcsolatok felismerését és lejegyzését támogató egyszerű szimbólumok megértése, felismerése, alkalmazása és olvasása.



k)
Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. 


Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése, rendszerezése. 
Néhány elem sorba rendezése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Különböző feladatok, problémák megoldásának megtervezése, az eredmények ellenőrzése zsebszámológéppel, szöveg esetén a szövegbe való helyettesítéssel. 
Különböző tárgyak, termések, színek, betűk, alakzatok stb. adott vagy választott szempontok szerinti csoportosítása, sorba rendezése, a lehetőségek számbavétele, egyszerű esetekben az összes lehetőség megkeresése. 




Alakuljon ki és fejlődjön a helyes halmazszemlélet, a kombinatorikus gondolkodás.
p) 



szk) 
ÉN)
Számtan, algebra (65 + 10)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Természetes számok milliós számkörben, egészek, törtek, tizedes törtek. 
Negatív szám értelmezése. 
Törtek kétféle értelmezése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom, Ember a természetben, Életvitel és gyakorlati ismeretek) 
Ellentett, abszolútérték (12). 
Alakiérték, helyiérték. 
Műveletek szóban (fejben) és írásban, szemléltetés számegyenesen: 
- természetes számok körében osztók, többszörösök; 
- összeadás, kivonás az egészek és a pozitív törtek körében; 
- szorzás, osztás pozitív törtek és tizedes törtek esetében természetes számokkal (0 szerepe a szorzásban, osztásban); 
- szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Számadatok gyűjtése a valóságos világból. 
Számok helyes leírása, olvasása. 
Tájékozódás a számegyenesen. 
Számkártyák, játékpénz, adósságcédula használata. 
Törtek értelmezése és szemléltetése darabolással, kirakással, rajzolással, gyakorlati példákkal. 
Játékos feladatok szóban és írásban is a műveletek helyes értelmezésére, pontos elvégzésére. 
Egyszerű, rövid, a témához kapcsolódó versenyek tanulói csoportok, egyének között.
Számfogalom mélyítése, a számkör bővítéséhez kapcsolódó tevékenységek eredményeként legyen képes leírni a hallott számokat, kiolvasni a látott számokat, legyen képes megtalálni - legalább egy elfogadható intervallumot megjelölve - a számok helyét a számegyenesen. 
Az ellentett és az abszolútérték ismerete, meghatározása konkrét számok esetében 
Legyen képes megismerni és megkülönböztetni az alaki- és helyiértéket. 
Tudjon leírni műveleteket, legyen képes egyszerű esetekben elvégezni azokat. Fejlődjön a számolási készsége a kibővített számkörben. 
Alakuljon és fejlődjön a műveletekhez kapcsolódóan is az ellenőrzés, önellenőrzés igénye és képessége.
i) 
k) 



egy) p) T) E) 
Műveleti sorrend (35 + 12).
Konkrét példák kapcsán annak megtapasztalása, hogy a műveleti sorrendtől való eltekintés különböző eredményekre vezet, így nem teszi egyértelművé a matematikán belül való tevékenységet.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlődése.
szk) i)
Tízes alapú számrendszer. 
Kettes alapú számrendszer (6 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Informatika)
Az átszámításokhoz kapcsolódóan alapműveletek gyakorlása, tapasztalatszerzés a helyiérték és alakiérték szerepéről mindkét számrendszerben. 
Számkártyák, helyiértéktáblák használata.
Tapasztalatszerzés a számrendszerek felépítéséről, a kombinatorikus gondolkodás fejlődése a különböző számok kirakásával.
lk)
Kerekítés, becslés, ellenőrzés. 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember a természetben; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Zsebszámológépek ésszerű használatával végezzen ellenőrzéseket.
Fejlődjön az ellenőrzési és becslési igény, készség.
szk)
Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással, ellenőrzés behelyettesítéssel. 
Arányos következtetések (pl. szabványmértékek átváltása), egyszerű szöveges feladatok (12+6). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember a természetben; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Egyszerű matematikai modellek megismerése és alkalmazása szöveges gyakorlati feladatokban. d) p) ÉN) I)
Fejlődjön a következtetési képesség, az értő-elemző olvasás, a szövegértés, önálló problémamegoldó képesség.
d) 
p) 
ÉN) 
I)
Összefüggések, függvények, sorozatok (15 + 6)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Számegyenes, szám-intervallumok ábrázolása, ábráról való leolvasása. 
(KAPCSOLÓDÁS: Testnevelés és sport)
Helymeghatározás, adott tulajdonságú pontok keresése.
Tudja felismerni a megadott számok helyét a számegyenesen.

Helymeghatározás konkrét gyakorlati szituációkban. A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer (5 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Földünk és környezetünk)
Tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Legyen képes egy megadott pont koordinátáit leolvasni, illetve a koordináták segítségével ábrázolni a pontot a Descartes-féle koordináta-rendszerben.
d) 
szk) 
I)
Egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata -abban hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján -, grafikonja. 
Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai (6 + 2). 
Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével (4 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember a természetben; Földünk és környezetünk)
Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, lejegyzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése. 
Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása. 
Több megoldás keresése.
Az összefüggés-felismerő képesség fejlődése, készítsük elő a helyes függvényszemlélet alapozását. 
Legyen képes felismerni és leolvasni konkrét értékeket egyszerű oszlopdiagramról.
i) egy) T)
Geometria, mérés (35 + 7)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Testek építése, tulajdonságaik. 
(KAPCSOLÓDÁS: Művészetek) 
Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján.
Egyszerű testek és azokból újabb testek készítése, a jellemzők felfedezése, megbeszélése. 
Megadott és/vagy választott tulajdonságok alapján mértani testek, különböző tárgyak, dolgok halmazokba való elhelyezése.
A térszemlélet fejlődése. 

Halmazszemlélet fejlődése.

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója (7 + 0). 
Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. 
Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma, tulajdonságok vizsgálata (4 + 2).
Tulajdonságok (pl. párhuzamos élek, merőleges élek, szimmetriák) megfigyelése a tanteremben lévő tárgyakon, alakzatokon, példák keresése a természetes és az épített környezetben. 
Különböző síkidomok kivágása, vizsgálata, csoportosítása megadott szempontok szerint.
Legyen képes megkülönböztetni más testektől a téglatestet, kockát, felismerni és szóban elmondani ezek néhány tulajdonságát. Értse és helyesen alkalmazza a párhuzamosság és merőlegesség fogalmát. 
Legyen képes felismerni a háromszöget és négyszöget, tudjon ezekről megfogalmazni egy-két igaz állítást.
K) i) 



szk)
A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. 
Kör, gömb szemléletes fogalma, esetleges megjelenése környezetünkben, előfordulása a gyakorlati életben. 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek) 
Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása, körök, minták készítése. 
Művészi, népművészeti alkotások jellemzőinek vizsgálata (pl. Escher-képek, matyóhímzés stb.).
A távolság fogalmának értése, egyszerű esetekben bejelölése, szerkesztése. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése szerkesztésekkel.
H) E) lk) egy)
Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok. 
Szakaszfelező merőleges (10 + 2).
Hajtogatások a merőleges és párhuzamos szemléltetésére, adott alakzatoktól egyenlő távolságra lévő pontok keresésére. Egyszerű szerkesztési feladatok.
Legyen képes a síkban két ponttól egyenlő távolságra lévő pontokat keresni szerkesztéssel, és a szakaszfelező merőlegest felismerni, megszerkeszteni.
p)
A szög fogalma, mérése, szögfajták (3 + 0). 
(KAPCSOLÓDÁS: Földünk és környezetünk; Művészetek)
A szögmérő helyes használata.
Értse és tudja a szög fogalmát, legyen képes felismerni és szögmérővel megmérni a szögfajtákat..
T)
Téglalap (négyzet) kerülete, területe; téglatest (kocka) felszíne és térfogata választott egységekkel, szabványmértékegységekkel. 
Számításos feladatok. Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg (11 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek; Ember a természetben)
Lefedések, parkettázások, csempézésekhez kapcsolódó cselekvéses feladatok. 
Mérések a gyakorlatban, terepen, osztályban, ennek kapcsán is tapasztalatgyűjtés kerület, terület, felszín és térfogat számításában. 
Különböző mérőeszközök használata.
Értse meg, hogy a mérés mindig összehasonlítás. 
A mérések kapcsán fejlődjön a számolási készsége, a becslési képessége. 
Ismerje a legalapvetőbb mértékegységeket. 
Négyzet, téglalap, kocka, téglatest esetében konkrét adatok mellett legyen képes a kerületet, területet, felszínt és a térfogatot meghatározni.
i) K)
Valószínűség, statisztika (10 + 6)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Valószínűségi játékok és kísérletek. 
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 
Oszlopdiagram készítése. 
Egyszerű grafikonok értelmezése, elemzése (7 + 4).
A valószínűségi és statisztikai jellegű feladatok, problémák megoldása kockadobálással, pénzdobálással, nagyszámú kísérlet esetén - lehetőség esetén - számítógép használatával. 
Sajtóból internetről stb. levett egyszerű grafikonok vizsgálata, észrevételek megfogalmazása.
A valószínűségi és statisztikai szemlélet, a megfigyelőképesség, az elemzőképesség fejlődése.
I) 
d) 
lk)
Átlagszámítás néhány adat esetén (3 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Testnevelés és sport; Informatika)
Sokféle matematikai és gyakorlati feladat kapcsán tapasztalja meg a számtani közép ismeretének hasznosságát, és konkrét esetekben számolja ki az átlagot.
Ismerje a számtani közép fogalmát és tudja használni. A használat során fejlődjön a számolási készsége.
T) 
szk)
Matematika 6. évfolyam
Témakörök

Javasolt óraszámok

4 óra/hét (148 óra)
3 óra/hét (111 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
folyamatos
folyamatos
Számtan, algebra
66 óra
56 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
13 óra
8 óra
Geometria, mérés
30 óra
21 óra
Statisztika, valószínűség
11 óra
6 óra
Témazáró dolgozatok írása, javítása
8 óra
8 óra
Szaktanári döntésen alapuló felhasználás
20 óra
12 óra
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk:
elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére;
esetleg a tananyag mélyítésére;
nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására is.
Gondolkodási és megismerési módszerek
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
A matematika tanulási módszereinek továbbfejlesztése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom) 
Matematikatörténeti érdekességek. 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom)
Különböző tanulási technikák tudatos alkalmazása. 
A nyelv logikai elemeinek helyes használata a verbális és grafikus kommunikációban.
A gondolkodási módszerek témakör sajátos szerepet tölt be az általános iskola hatodik évfolyamán is.

Könyvtárhasználat, informatikai eszközök igénybevétele. 
(KAPCSOLÓDÁS: Informatika) 
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis állítások. 
Összehasonlításhoz, viszonyításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; legalább; legfeljebb; nem; és; vagy; minden, van olyan). 
Konkrét példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. 
Változatos tartalmú szövegek értelmezése, készítése. 
Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom; Informatika) 
Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése, rendszerezése. 
Néhány elem kiválasztása, elemek sorba rendezése különféle módszerekkel.
Különböző módszerekkel gyűjtött információk értelmezése, rendezése, megadott szempontok szerinti kiválogatása. 
Mindennapi gyakorlati problémák, feladatok, tapasztalatok alapján matematikai modell alkotása (rajzos szemléltetés, táblázatkészítés). 
A matematikából és a mindennapi életből vett feladatok kapcsán a feltételek vizsgálata, események valószínűsége, biztos, bizonytalan, lehetetlen voltának eldöntése. 
Jól megválasztott szövegek, szöveges feladatoknál szövegértelmezés, egy-egy egyszerű matematikai modellhez szövegalkotás. 
Lehetőségek rendszerezett felsorolása az esetek leírásával, táblázatos formában való megjelenítésében, gráfok módszerének segítségével.
Konkrét megjelenése a másik négy témakör feladataiban, problémáiban és azok megoldásában van, így érthető, hogy néhány általános fejlesztési feladaton túl itt nem sorolunk fel ismerteket. 
A gondolkodási módszerek témakör tartalmának szerves beépítése a tanítás-tanulás folyamatába a bevezetőben már ismertetett kulcskompetenciák kialakításának és fejlesztésének ad komoly teret. A pozitív motiváció kialakítása, a helyes kommunikáció, a problémamegoldó-képesség, a kritikai gondolkodás, az értelmes együttműködés, a lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás stb. mind-mind fejlődhet, ha ezen tartalmak átszövik a gyakorlati megvalósítást a tanórákon. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása, fejlesztése. 
Halmazszemlélet fejlesztése. 
Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlődése
I) 
T) 
egy) 
d) 
lk) 
i) 

d) 


k) ÉN) 

i) 
T)
Számtan, algebra (56 + 10)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
A racionális számok. 

A számok reciprokának fogalma. 

Műveletek racionális számkörben: 
- szorzás, osztás törttel, tizedes törttel; 
- alapműveletek negatív számokkal. 




Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend.
A racionális számkör és a számegyenes pontjainak kapcsolata. Racionális számok helyének és racionális pontokhoz tartozó számoknak a megállapítása a számegyenesen. 
Példák különböző előjelű és abszolútértékű számok reciprokának meghatározására, ellenőrzésére. 
Rajzos megjelenítés, szemléltetés, helyiérték-táblázat, számegyenes használata műveletfogalom kiterjesztése során, sok feladat közös, illetve önálló megoldása. 
Olyan példák megismerése, amelyek mutatják a nem következetesen használt szabályok eredményekben mutatkozó különbségeit. 
Gyakorló számítási feladatok a matematika, más tudományok, valamint a mindennapi élet területéről.
A racionális számok megértése, felismerése. 
Számok reciprokának megértése, felismerése, önálló alkalmazása egyszerű feladatokban. 
A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül is. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása a megoldásokban, zsebszámológép használatakor. 
Következetesség és egyértelműség figyelembevételének eredményessége, a szabálykövetés fejlődése
i) 
d) 




i) 

p) 
egy) 



szk) 
p) 
I)
Becslés a törtek körében is. 
Helyiértékek a tízes számrendszerben (23 + 2).
A különböző műveletek, feladatok eredményeinek megbecsülése előre, nagyságrendi viszonyok, ellenőrzés.
A becslési készség fejlődése. 
A 10-es számrendszer felépítésének ismerete és helyes használata.
d) 
szk)
Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal).
Különböző tárgyak csoportosítása, maradékok megfigyelése.
A tanult oszthatósági szabályok ismerete. A bizonyítási igény felkeltése.
p)
Két szám közös osztói, közös többszöröseik. 
Törtek egyszerűsítése, bővítése. (10 + 2).
Számok tulajdonságainak vizsgálata, „egy számnak több neve van” hasznosságának felismerése konkrét példák kapcsán.
Racionális számok többféle megjelenítése, többféle leírása.
p) 
szk)
Egyenes és fordított arányosság. 
A százalék fogalma, alap, százalékláb, százalékérték 
Egyszerű százalékszámítás arányos következtetéssel. (13 + 4). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom; Életvitel és gyakorlati ismeretek; Ember a természetben)
Egyenes és fordított arányosság keresése és felismerése gyakorlati jellegű feladatokban és a természettudományos tárgyakban.
A következtetési képesség fejlődése.

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 
A megoldások ábrázolása számegyenesen.
Fokozatos ismerkedés az egyenletek világával, az algebra előkészítése egyszerű feladatokon keresztül.
Tapasztalatgyűjtés és tájékozottság az elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldásában.
T) 
I) 
p)
Szöveges feladatok megoldása (10 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom; Életvitel és gyakorlati ismeretek; Ember a természetben)
A matematika és más tudományok, valamint a gyakorlati életből vett szöveggel és képekkel, valamint egyéb módon megadott feladatok megoldása, ellenőrzése, egyszerű matematikai modellekhez problémák keresése.
Szövegértés, szövegalkotás, feltételek szétválogatása, megoldási eljárásokban való tájékozottság. Ellenőrzési igény fejlődése.
i) 
p) 
lk)
Összefüggések, függvények, sorozatok (8 + 5)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
A gyakorlati életből vett egyszerű példákban a kapcsolatok felismerése, lejegyzése, ábrázolása (8 + 5). 
(KAPCSOLÓDÁS: Testnevelés és sport, Ember a természetben, Ember és társadalom)
A matematikából, más tudományokból és a mindennapok gyakorlatából vett változó mennyiségek, a köztük levő kapcsolatok felismerése egyszerű esetekben, azok megfogalmazása, ábrázolásuk derékszögű koordináta-rendszerben. 
Gyakorlati példák elsőfokú függvényekre. 
Példák konkrét sorozatokra.
Egyszerű, konkrét feladatok kapcsán az összefüggések felismerése, érthető kommunikálása szóban és írásban is. Törekedés a helyes megoldások megtalálására. 
A függvényszemlélet fejlődése. 
Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlődése.
p) 



lk) 
szk)
Geometria, mérés (21 + 9)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Alakzatok síkban, térben.
Különböző sík- és térbeli alakzatok előállítása kivágással, építéssel, illetve készletből való kiemeléssel, tulajdonságok vizsgálata.
Sík- és térszemlélet fejlődése
k) 
n) 
i)
Példák egyszerű transzformációkra. 
(KAPCSOLÓDÁS: Művészetek; Ember a természetben)
A szimmetria keresése és felismerése a természetben, művészetben.
Transzformációs szemlélet fejlődése.
d) 
i) 
K)
A tengelyes tükrözés. 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok (10 + 3).
Pont, egyenes, egyszerű és a tengelyhez különbözőképpen viszonyuló síkbeli alakzatok tengelyes tükörképének előállítása szerkesztéssel.
Ismert alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. 
Körző, vonalzó és szögmérő helyes és célszerű használata. 

szk) 
p)
Háromszögek, négyszögek elemi tulajdonságai és speciális fajtái. 
A kör, a körrel kapcsolatos fogalmak. 
Szögmásolás, szögfelezés. Téglalapok szerkesztése. 
Adott egyenesre merőleges szerkesztése.
A felsorolt alakzatok gyakorlati előfordulásának megkeresése, tulajdonságaik vizsgálata. 
Szerkesztések, megoldási tervek készítése a táblán megjelenített tanári minta alapján, majd önállóan. 
Ezt követően a szerkesztések számítógépes, videós virtuális megjelenítésének megismerése.
A gyakorlati példák a fogalmak mélyebb megértéséhez vezetnek, segítik az egyszerűbb szerkesztések értő és precíz kivitelezését.
k) 
p) 

d) 

i)
Sokszögek kerülete (7 + 3).
A gyakorlatban, pl. az osztályteremben, otthon is végzett mérések, számítások, mérési adatokkal a bővült számkörre vonatkozóan is.
Sokszögek kerületének kiszámítása
p)
Testek építése. 
Téglatestek hálója, felszíne, térfogata (4 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek; Művészetek)
Konkrét tárgyakkal, alakzatokkal, esetleg virtuális lehetőségeket is felhasználva, különböző építmények, testek készítése, felszínük, térfogatuk becslése. Felszín és térfogat kiszámítása elsősorban téglatestek esetén - ha szükséges -zsebszámológép használatával.
A térszemlélet fejlesztése térbeli analógiák keresésével. 


Téglatestek felszínének és térfogatának meghatározása konkrét adatok alapján.
p) 
d) 
k) 
i)
Valószínűség, statisztika (6 + 5)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Valószínűségi játékok és kísérletek (2 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Napi sajtóban, különböző kiadványokban, feladatgyűjteményekben található, valamint a tanulók által kitalált és megfogalmazott konkrét problémák, feladatok megoldása, valószínűségi kísérletek végrehajtása.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlődése. 
I) 
K) 
H) 
p)
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Kördiagram. 
Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása (például a leggyakoribb adat, szélső adatok) (2 + 2).
Közvetlen környezetünkből gyűjtött adatok rendszerezése, adott szempontok szerinti osztályozása.
Rendszerszemlélet fejlődése. 
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlődése. 
Adatok felismerése és leolvasása egyszerű kördiagramról.
szk) 
k)
Átlagszámítás néhány adat esetén (2 + 1). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Rajzos, kirakós feladatok, oszlopdiagrammal szemléltetett gyakorlati példák megoldása. 
Átlag és néhány adat (számok) ismeretében következtetés az egyetlen hiányzó adatra.
Az átlag lényegének megértése. Adatok ismeretében azok átlagának kiszámítása, két szám átlagának és az egyik számnak az ismeretében következtetés a másik számra. Számolási készség fejlődése.
p) 
k) 
d) 
p)
A továbbhaladás feltételei
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása.
Adatok közötti matematikai kapcsolatok felismerése és lejegyzése.
A feladat megoldásához szükséges és felesleges adatok szétválasztása.
Egyszerűbb állítások igaz voltának eldöntése.
A kisebb, nem nagyobb, nagyobb, nem kisebb kifejezések helyes használata.
Adatok elhelyezése egyszerűbb halmazdiagramba.
A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
Tört, tizedes tört, negatív szám, százalék fogalma.
Ellentett, abszolútérték meghatározása konkrét számok esetén.
Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.
Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban.
Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
Téglalap (négyzet) területének kiszámítása konkrét esetekben.
A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei, átváltásuk.
Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.
Mérési eredmények, adatok táblázatba rendezése.
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
Matematika 7. évfolyam
Témakörök

Javasolt óraszámok

4 óra/hét (148 óra)
3 óra/hét (111 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
8 óra + folyamatos
5 óra + folyamatos
Számtan, algebra
46 óra
36 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
16 óra
12 óra
Geometria, mérés
40 óra
32 óra
Statisztika, valószínűség
10 óra
6 óra
Témazáró dolgozatok írása, javítása
8 óra
8 óra
Szaktanári döntésen alapuló felhasználás
20 óra
12 óra
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk:
elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére;
esetleg a tananyag mélyítésére;
nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására is.
Gondolkodási és megismerési módszerek (5 + 3 + folyamatos)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Matematikatörténeti érdekességek a tananyaghoz kapcsolva. 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom) 
Könyvtár és elektronikus eszközök (pl. Internet) felhasználása információk gyűjtésére, feldolgozására. 
(KAPCSOLÓDÁS: Informatika)
Projektmunka, kiselőadás, kutatómunka stb. keretében motiváló feladatok elvégzése, beszámolás szóban, írásban.
Pozitív motiváció kialakítása. 
Kommunikációs és kooperatív készségek fejlődése.
k) 
egy) 
p) 
I) 
H) 
E)
Az „és”, „vagy”, „ha … akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” kifejezések jelentése. 
Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom)
A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása során, a tananyaghoz kapcsolódó állításokban, szövegekben, ezek értelmezése és alkalmazása a válaszadásban. 
Igazolások, cáfolatok felismerése, alkalmazás konkrét feladatok kapcsán
A nyelv logikai elemeinek egyre pontosabb használata.
k)
Példák konkrét halmazokra: részhalmaz, kiegészítő halmaz, unió, metszet (3 + 0). 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom; Ember a természetben)
Számhalmazok, geometriai alakzatok, árucikkek, élőlények, szófajok stb. tulajdonságainak vizsgálata, adott/választott szempontú csoportosítása.
A halmazszemlélet fejlődése.
szk) 
T)
Szöveges feladatok megoldása.
Sokszínű, a mindennapi életből vett problémák szöveges leírásának megértése, elemzése, a matematikai modell megkeresése, megoldás, a megoldások ellenőrzése - szükség esetén - a szövegbe helyettesítéssel is. 
Szöveghez modell, modellhez szöveg keresése egyszerű esetekben. 
A megoldásoknál kapjon szerepet ezen az évfolyamon is a következtés, a logikus gondolkodás.
Szövegelemzés, szövegalkotás és a matematika nyelvére való fordításban való jártasság fejlesztése.
k) 



p) i) 


p)
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel. 
Sorba rendezés, kiválasztás néhány elem esetén (2 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember a természetben; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Különböző tárgyak, elemek, számok, betűk, lehetőségek sorrendezése, néhány elem kiválasztása. 
Különböző események kimeneteli lehetőségeinek számbavétele.
A kombinatorikus gondolkodás fejlődése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában.
szk) 
p) 

kr) 
i)
Számtan, algebra (36+10)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Műveletek a racionális számok körében (rendszerezés).
Műveletek gyakorlása változatos feladatokon keresztül a racionális számkörben. 
Zsebszámológépek használata.
A számfogalom és a műveletfogalom fejlődése, a tanultak helyes alkalmazása. 
Egyszerűbb esetekben az alapműveletekből összeálló műveletsor hibátlan kiszámítása.
p) 
I) 
i)
A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. 
A hatványozás azonosságai konkrét példákon. 
Normálalak (10 + 1). 
(KAPCSOLÓDÁS: Kémia, Fizika)
Helyiértékek megfigyelése különböző alapú (pl. 10-es, 2-es) számrendszerekben. A hatvány, hatványozás fogalmát elmélyítő feladatok megoldása, az azonosságok igazolása konkrét esetekben számításokkal, különböző nagyságú számok felírása normálalakban.
A hatványozás fogalmának értése, alkalmazása konkrét esetekben. 
A bizonyítási igény fejlődése. 
A normálalak fogalmának értése és alkalmazása nem negatív számok esetében.
p) 
d) 
lk)
Arány, aránypár, arányos osztás. 
Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok (8 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Művészetek; Kémia, Fizika; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
A mindennapi életből vett egyszerűbb és összetettebb feladatok megoldása a tanult ismeretek birtokában. 
A tanult ismeretek megoldásban való felhasználását feltételező szöveges feladatok alkotása. Különböző megoldási módok keresése (pl. következtetés, egyszerű algoritmusok alkalmazása).
Szövegértés, szövegalkotás fejlődése. 


Következtetési képesség fejlődése. 

Arány, aránypár, arányos osztás fogalmának felismerése, értése, jártasság egyszerű százalék- és kamatszámítási feladatok megoldásában.
k) 
d) 
lk)
Prímszám, prímtényezős felbontás. 
Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. 
Oszthatósági szabályok (3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal) (6 + 3).
A témához kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek felkutatása, megismertetése a társakkal. A tanult ismeretek alkalmazása matematikai és gyakorlati feladatokban.
A legfontosabb számelméleti fogalmak jelentésének, a tanult oszthatósági szabályoknak az értő ismerete, alkalmazásuk egyszerűbb esetekben. 
H) 
E) 
egy) 
p)
Egyszerű algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük (6 + 1). 
(KAPCSOLÓDÁS: Kémia, Fizika)
Mindennapi szituációk összefüggéseinek leírása a matematika nyelvén, képletek értelmezése.
Egyszerű szimbólumok megértése és a matematikában, valamint a többi tantárgyban szükséges egyszerű képletátalakítások elvégzése.
k) 
p)
Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel.
A mérlegelvvel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés változatos matematikai és gyakorlati feladatok megoldásával.
Lineáris egyenletek megoldása a tanuló által választott módszerrel.
p) 
d)
Szöveges feladatok megoldása (6 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom; Életvitel és gyakorlati ismeretek; Ember a természetben; Testnevelés és sport)
A mindennapi életből vett, a matematikából és más tudományokból vett szöveges feladatok, problémák megértése, elemzése, a feltételek esetleges változtatása, megoldások keresése, eredmények ellenőrzése szövegbe való helyettesítéssel is. Modell megkeresése a szöveg alapján, modellhez szöveg keresése.
Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlődése. 
Az ellenőrzési igény további fejlődése.
k) 
d) 
lk) 
p) 
i)
Összefüggések, függvények, sorozatok (12 + 4)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. 
Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű koordináta-rendszerben (3 + 1). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek) 
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét, változatos hozzárendelések esetén. 
Tájékozódás a síkon a derékszögű koordináta-rendszerben játékos feladatok és érdekes összefüggések, gyakorlati feladatok megoldása során.
Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása szóban, írásban, grafikonok olvasása és készítése egyszerű esetekben.
k) 
d) 
p)
Lineáris függvények. 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika) 
Példák nem lineáris függvényekre (pl. 1/x függvény) (6 + 1).
A mindennapok gyakorlatából vett feladatok kapcsán összefüggések észrevétele, lineáris összefüggések felismerése, ábrázolása.
A lineáris függvény fogalmának értése, felismerése konkrét feladatok kapcsán. 
A függvényszemlélet fejlődése.
k) 
d) 
p)
Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat) (3 + 2). 

(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek; Ember és társadalom)
Számokból, sík- és térbeli alakzatokból, mértékegységekből álló sorozatok készítése, vizsgálata, szabályok megfogalmazása. k) egy) i) 
Annak tudatosítása, hogy néhány elemével adott sorozathoz több szabály is megfogalmazható.
Számolási készség fejlődése a racionális számkörben. 
A számtani sorozat képzési szabályának értő ismerete, felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.
k) 
egy) 
i) 
lk) 
T)
Geometria (32 + 8)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Mértékegységek átváltása a racionális számkörben. 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika, Kémia)
Adott konkrét átváltások gyakorlati jellegű feladatokban az életből és más tantárgyakból. 
A mértékváltások táblázatos rendszerezése, összefoglalása.
Mértékegységek ismerete, jártasság a mértékegységváltások helyes elvégzésében.
szk) 
p) 
kr)
Háromszögek magasságvonala, területe. 
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. 
Kör kerülete, területe (10 + 2).
A tanultakra vonatkozó állítások megfogalmazása és igaz vagy hamis voltának eldöntése. Megoldási terv készítése kerület-, területszámítási feladatoknál.
Tudja a háromszögek és négyszögek, valamint a kör kerületét kiszámítani konkrét esetekben. A háromszögek és a tanult négyszögek, valamint a kör területének meghatározása képlet használatával vagy átdarabolással.
k) 
d) 
lk) 
i)
Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).
A tanult szögpárok megkeresése, megnevezése és bejelölése különböző ábrákon (pl. sokszögekben).
A transzformációs szemlélet fejlődése. 
A szögpárok ismerete. 
T) 
k) 
p)
Középpontos tükrözés. 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. 
Szabályos sokszögek. 
(KAPCSOLÓDÁS: Művészetek; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Középpontosan szimmetrikus alakzatok keresése a természetben, művészeti alkotásokban, a közvetlen környezetben. 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok rajzolása, hajtogatása, kivágása és később szerkesztése. A tanult síkidomok, sokszögek csoportosítása a középpontos szimmetria szempontjából.
A transzformációs szemlélet fejlődése. 
A középpontos szimmetria felismerése a környezetben. 
Egyszerű geometriai alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztésére vonatkozó képesség. 
E) 
K) 
ek) 
egy) 
p)
Nevezetes szögek szerkesztése. 
Háromszög szerkesztése alapesetekben. 
Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszög egybevágósági esetei.
Szögfelezés és szögmásolás segítségével 
különböző nagyságú szögek szerkesztése. 
Háromszögek szerkesztése közvetlen vagy közvetett adatok alapján. 
Szerkesztési eljárások gyakorlása.
Különböző szögek szerkesztése. Háromszögek szerkesztése megfelelő adatokból. 
A háromszögek egybevágósági feltételeinek ismerete.
p) 
d) 
lk)
A háromszög belső és külső szögeinek összege. 
A négyszögek belső szögeinek összege (16 + 3).
A háromszögek és négyszögek hiányzó szögeinek kiszámolása különböző adatok birtokában, ábrák, rajzok segítségével. 
A témához kapcsolódó számításos és szöveges feladatok megoldása.
A bizonyítási igény további fejlődése. 
A háromszögek külső és belső szögeire, a négyszögek belső szögeinek összegére vonatkozó összefüggések ismerete.
p) 
lk) 
i)
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata (6 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika; Művészetek)
Elképzelt és valóságos testek tulajdonságainak felismerése, megfogalmazása, különböző hálók készítése. Felszín és térfogat számítása.
Térszemlélet fejlődése. 
Különböző alapú egyenes hasábok és a forgáshenger felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.
p) 
d) 
szk) 
lk) 
I)
Valószínűség, statisztika (6 + 4)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében. 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Zsebszámológépekkel és számítógéppel végzett kísérletek tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezett lejegyzése. Grafikonok készítése az adatok alapján. Projektfeladatok.
A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlődése.
i) 
egy) 
p) 
T)
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai (3 + 2).
Adott szempontok alapján a jó (a szempontoknak megfelelő) események számának meghatározása, összehasonlítása az összes lehetséges esemény számával.
A gyakoriság, relatív gyakoriság fogalmának értése. 
A statisztikai szemlélet fejlődése.
lk) 
k) 
p)
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése (3 + 2). 

(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom; Testnevelés és sport)
A napi gyakorlati élethez kapcsolódó adatok (időjárás, bolti árak változó adatai, iskola tanulói létszámának alakulása az elmúlt években stb.) rendszerezett gyűjtése, ezek alapján értelmes grafikonok készítése. 
Tendenciák leolvasása, várható események megfogalmazása.
Legyen képes a tanuló egyszerű esetekben statisztikai adatokat gyűjteni, elemezni, értelmezni.
d) 
szk) 
kr)
Matematika 8. évfolyam
Témakörök

Javasolt óraszámok

4 óra/hét (148 óra)
3 óra/hét (111 óra)
Gondolkodási és megismerési módszerek
7 óra + folyamatos
4 óra + folyamatos
Számtan, algebra
42 óra
33 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
19 óra
12 óra
Geometria, mérés
30 óra
22 óra
Statisztika, valószínűség
12 óra
8 óra
Év végi összefoglaló ismétlés
18 óra
12 óra
Témazáró dolgozatok írása, javítása
8 óra
8 óra
Szaktanári döntésen alapuló felhasználás
20 óra
12 óra
A szaktanári döntésen alapuló felhasználásra javasolt órakeretet az alábbiakra fordíthatjuk:
elsősorban a tananyag gyakorlására, ismétlésére;
a tanév végi rendszerező összefoglalásra;
esetleg a tananyag mélyítésére;
nagyon tehetséges, érdeklődő osztályok esetén új anyag feldolgozására is.
Gondolkodási és megismerési módszerek (4 + 3 + folyamatos)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Magyar nyelv és irodalom)
Kiselőadások tartása, házi dolgozatok készítése, interjúk készítése (matematikatörténeti érdekességekről, a matematika hasznosságáról, tanárokról, diáktársakról, versenyzőkről stb.). 
Projektmunka, az eredmények dokumentálása.
Az igényes kommunikáció kialakulása és fejlődése. 
Értelmes kérdés- és vitakultúra kialakulása és fejlődése. 
Esztétikus megjelenítés írásban.
k) 
egy) 
i) 
I)
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
Egyszerű, a matematikából és a gyakorlati életből vett feladatok megoldása, állítások igazságának vagy hamis voltának igazolása különböző módszerekkel (pl. átdarabolásokkal, közelítésekkel, ellenpéldákkal, logikus gondolatmenetekkel).
A bizonyítási igény fejlődése. 
Tolerancia, kritikai szemlélet, problémamegoldás fejlődése.
k) 
lk)
Híres magyar matematikusok (0 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom)
Könyvtár és egyéb informatikai eszközök használatával kutatómunka, kiselőadások készítése megadott vagy választott matematikai korszakról, témáról stb. ismeretében.
Hon- és népismereti tájékozottság, műveltség gyarapodása. 
Néhány jeles matematikus életének, munkásságának ismerete.
I) 
T) 
E) 
egy)
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. 
A matematikából, a gyakorlati életből, internetről, különböző feladatgyűjteményekből választott problémák megértése után azok önálló megoldása. 
Egy-egy kijelölt vagy választott matematikai témához kérdések megfogalmazása, feladatok készítése.
Fejlődés a szövegelemzés, értelmezés, valamint a matematika nyelvére való fordítás terén. 
Az ellenőrzés, önellenőrzés igényének fejlődése. 
Igényes grafikus és verbális kommunikáció kialakulása.
I) 
p) 
i)
Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása konkrét példák kapcsán. 
A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.
A tanult ismeretek között összefüggések keresése, megfogalmazása, majd azok értő alkalmazása egyszerűbb feladatok megoldásában.
Rendszerszemlélet fejlődése.
p) 
kr) 
i) 
szk)
Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása változatos módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése) (4 + 0).
A tanultakhoz kapcsolódó változatos feladatok megoldása, kiselőadások, kutatómunka, házi dolgozatok, projektfeladatok (pl. szerencsejátékok a médiában, esélyek a nyerésre).
Kombinatorikus és kritikai gondolkodás fejlődése. 
Tájékozottság a „nyereményjátékok” világában. 
egy) 
I) 
T) 
é)
Számtan, algebra (33 + 9)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra. 
A négyzetgyök fogalma (11 + 2).
Különböző tizedes törtek tulajdonságainak vizsgálata. Periódusok keresése. 
A π matematikai érdekessége. 
Négyzetgyök kiszámítása zsebszámológéppel, táblázatokkal.
A számfogalom mélyülése. 
A racionális szám és a négyzetgyök fogalmának ismerete.
i) 
p)
A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata.
Halmazábrák készítése.
A rendszerezőképesség fejlődése.
d) szk)
Műveletek racionális számkörben. Eredmények becslése. 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika, Kémia; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
Számítások egyszerűsítése, például azonosságok felismerésével. 
Zsebszámológépek alkalmazása a megoldások során. i) kr) p)
Műveletfogalom mélyítése. 
Számolási és a becslési készség fejlődése. 
A zsebszámológép tudatos használatának kialakulása.
i) 
kr) 
p)
Algebrai egész kifejezések, egyszerű képletek átalakításai. 
Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben. 
Egyszerű algebrai egész kifejezések szorzása. 
A helyettesítési érték kiszámítása (10 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika, Kémia)
Betűszimbólumok szerepeltetése a problémák lejegyzésében. 
A szimbólumok célszerű átalakítása a megoldások egyszerűsítése érdekében. 
Az algebrai kifejezések célszerű átalakítása a tanultak alapján, a gyors és pontos számítások elvégzése érdekében.
A szimbólumok szerepének megértése, célszerű használata. 


Egyszerű algebrai kifejezések átalakításának felismerése, elvégzése, helyettesítési értékének kiszámítása.
k) kr) p) I) T)
Elsőfokú, elsőfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
A matematikából és a mindennapokból vett feladatok megoldása, megadott feltételek mellett.
Az elsőfokú egyenletek megoldása mérlegelvvel. 
Az ellenőrzés igényének fejlődése. 
Algoritmusos gondolkodás fejlődése.
k) 
d) 
p) 
I)
Szöveges feladatok megoldása (12 + 4). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika, Kémia)
Változatos szöveges feladatok megoldása. 
Projektfeladatok.
Szövegértelmezés, lefordítás a matematika nyelvére. 
Igényes kommunikáció kialakulása. 
Kooperációs képesség fejlesztése.
k) 
egy) 
lk) 
d)
Összefüggések, függvények, sorozatok (12 + 7)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben. 
xa x2; xa |x| 
Konkrét, egyszerű feltételnek eleget tevő pontok a koordinátarendszerben (6 + 2).
Változó mennyiségek közötti kapcsolatok keresése, a kapcsolat megfogalmazása szóban és írásban. 
A különböző kapcsolatok közül a függvények kiválasztása, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. 
Ponthalmazok a derékszögű koordináta-rendszerben, jellemzőjük leolvasása egyszerűbb esetekben.
A függvényszemlélet fejlődése. Táblázat, grafikon készítése konkrét függvények esetén.
p) 
k) 
i)
Egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása (3 + 3). 
Sorozatok és vizsgálatuk (mértani sorozat) (3 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika, Kémia; Ember és társadalom)
Grafikus megoldási módszerek alkalmazása különböző matematikai és gyakorlati feladatokban (lehetőség szerint számítógépen is). 
Különböző sorozatok jellemzőinek megkeresése, adott feltételek mellett sorozat elemeinek meghatározása egyszerűbb esetekben.
Egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása. 
Konkrét elemekkel adott, egyszerű sorozatok jellemzőinek felismerése, megfelelő adatok birtokában sorozat újabb elemeinek meghatározása. A számtani és mértani sorozat fogalmának ismerete.
szk) 
d) 
p) 
k)
Geometria (22 + 8)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
A tanult testek áttekintése, ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel (4 + 1). 
(KAPCSOLÓDÁS: Művészetek; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
A rendszerező ismétlés után a tanult testek, illetve az azokból építhető egyszerűbb testek jellemzőinek meghatározása, felszínének, térfogatának kiszámítása konkrét adatok esetén. 
A forgáskúp, gúla, gömb jellemzőinek megismerése, hálók készítése, a felszín és térfogat meghatározási módszereinek megismerése egyszerű esetekben. Zsebszámológép használata.
A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlődése. 
A tanult testek legfontosabb jellemzőinek, a felszín és térfogat meghatározási módjának ismerete. 
A zsebszámológép célszerű használata a számítások egyszerűsítésére, gyorsítására.
k) 
lk) 
p) 
i)
Eltolás a síkban. 
Vektor mint irányított szakasz. 
Két vektor összege, különbsége. 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika)
Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. Adott vektorok összegének, különbségének megszerkesztése. A tanultak alkalmazása más tantárgyak megoldása során.
A transzformációs szemlélet további fejlődése. 
Értse az eltolás fogalmát, ismerje tulajdonságait. 
A vektor fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségeinek felismerése és végrehajtása.
k) 
d) 
p) 
i)
Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal. 
Szerkesztési feladatok (10 + 3). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika; Földünk és környezetünk)
Hasonló alakzatok keresése a környezetben. Olyan jelenségek (pl. fényképezés, vetítés), felfedezés, ahol éppen ennek a transzformációnak van szerepe. 
Feladatok megoldása a nagyítás és kicsinyítés tulajdonságainak megismerése után. Arányok értelmezése (pl. térképen).
A transzformációs szemlélet fejlődése. 
A nagyítás és kicsinyítés fogalmának megértése. 
A nagyításhoz, kicsinyítéshez kapcsolódó egyszerű szerkesztési feladatok elvégezése.
I) 
T) 
k) 
p) 
d)
Pitagorasz tétele. 
(KAPCSOLÓDÁS: Ember és társadalom)
Pitagorasz korának, életének és munkásságának felkutatása a könyvtárban, interneten, rövid házi dolgozat és/vagy kiselőadás készítése erről.
Erősödjön a tanulóban a tudat, hogy a matematika az emberiség kultúrájának része. 
Fejlődjön a bizonyítási igény. 
E) 
I) 
T) 
k) 
egy)
Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről (8 + 4). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismeretek)
A tanult összefüggések alkalmazása a matematikához és más tudományterületekhez, valamint a mindennapi gyakorlati élethez kapcsolódó feladatok megoldásában. 
A geometriában tanult képletek összegyűjtése, képlettár készítése saját használatra.
A kommunikációs képesség, a számolási készség, a becslési készség és az ellenőrzési igény fejlődése. 
Saját képlettár értő használata.
i) 
K) 
d) 
p) 
kr)
Valószínűség, statisztika (8 + 4)
Tananyag
Tanulói tevékenységek
Kialakítandó ismeretek és a fejlesztés várható eredménye (készségek, képességek, kompetenciák)
Kód
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma (4 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Életvitel és gyakorlati ismertek)
Különböző élethelyzetek eseményeit vizsgálva az adott feltételeknek eleget tevő összes lehetőség meghatározása és ezen belül az adott szempontok szerinti összes jó lehetőség kiválasztása. 
A kombinatorikus valószínűség szemléletes fogalmának megértése.
A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlődése.
T) 
p)
Adathalmazok elemzése (módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. 
Grafikonok készítése, elemzése (4 + 2). 
(KAPCSOLÓDÁS: Fizika; Életvitel és gyakorlati ismeretek)
A napi sajtóból, Internetről, tapasztalatból különböző grafikonok keresése, egymás grafikonjainak elemzése (pl. ragasszák fel - kivágás után - egy lapra). 
Adatok gyűjtése különböző témákhoz kapcsolódóan, ezekből grafikonok készítése.
A medián és módusz ismerete, az adatsokaságban való eligazodás képességének fejlődése.
p) 
kr) 
i) 
k) 
T)
A továbbhaladás feltétele
Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése. Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadás.
A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
A zsebszámológép használata egyszerű gyakorlati számításokban.
Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási feladatok.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékeinek kiszámítása.
Elsőfokú egyenletek megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Lineáris függvények (x → ax + b) függvény és ábrázolása (értéktáblázattal) konkrét racionális együtthatók esetén.
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.
Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységekkel.
Kör kerületének, területének meghatározása konkrét adatok esetén.
Háromszögek, négyszögek területének kiszámítása.
Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése, felszíne és térfogata.
Adott pont eltolása adott vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalma.
Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.
Ember és társadalom
Célok és feladatok
Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret és a jelenismeret (társadalomismeret).
A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára. A magyar történelem a nemzeti identitást, az európai és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése alapozza meg a történelmi tudat kialakulását.
Az általános iskolai történelemtanításnak a múltat megjelenítő történetek tanításán kell alapulnia. Mivel a 10-12 éveseket általában a konkrétumokhoz kötődő gondolkodás jellemzi, az 5-6. évfolyamos tanulók a történelmi valóságot bemutató tényeket, fogalmakat, összefüggéseket akkor érthetik meg, ha az eseményekből és jelenségekből - a történetekből - indulnak ki. A képszerűen megjelenített események, megidézett személyek lehetnek az elemzés tárgyai, és az így levont következtetések, általánosítások segítségével épülhet ki a tanulók történelmi ismereteinek rendszere. A 7-8. évfolyamok történelemtanítása a múltat összetettebben, az általánosítás magasabb szintjén dolgozza fel, de ezeken az évfolyamokon is fontos szerepe van a jellemző életképek bemutatásának.
Az állampolgári ismeretek alapot adnak a demokratikus közéletben való tudatos részvételhez, s a készségek kialakításán keresztül erősítik a demokrácia értékeinek (humanizmus, tolerancia, szolidaritás) a tiszteletét.
A társadalomismeret segíti a tanulókat abban, hogy tájékozódni tudjanak korunk társadalmi, politikai és gazdasági jelenségei között. Ez mindenekelőtt a társas kapcsolatokban szükséges szabályok és készségek kialakítását, a nyitottság, az egymás gondjai, örömei iránti érzékenység erősítését jelenti.
Az emberismeret, az etika az önismeret elmélyítéséhez, az erkölcsi érzék kiműveléséhez, a megértés, a meggyőzés képességeinek fejlesztéséhez ad segítséget.
A hon- és népismeret tanításának célja a hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismertetése, a lakóhely történelmi múltjának segítségével a magyar történelmi ismeretek elmélyítése, a múlt megmaradt emlékeinek megismerése és ápolása. A szűkebb szülőföld hagyományainak ismeretén keresztül olyan identitástudat kialakítása, amely nemzeti örökségünk megbecsüléséhez, szeretetéhez és tiszteletéhez vezet.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az ember és társadalom műveltségterület gerincét a történelem tantárgy adja. A történelemtanítás azonban csak akkor eredményes, ha jelentős kapcsolódási pontokat nyújt a jelenismeret és az önismeret felé is. Tantervünkben önálló tantárgyként jelenik meg a hon- és népismeret, valamint a társadalomismeret, emberismeret és etika. Az ember és társadalom műveltségi terület jelen tanterve a közoktatás alapozó és fejlesztő szakaszára (5-8. évfolyam) készült, de tényként kezeljük azt, hogy a bevezető és kezdő szakasz (1-4. évfolyam) olvasás és irodalom tantárgyának keretében a tanulók olyan olvasmányokkal ismerkednek meg, amelyekre műveltségterületünk építhet (pl. történetek múltunkból, jeles ünnepeink stb.).
A NAT lehetőségeit kihasználva az ember és társadalom műveltségterület tanterve egy magasabb (A változat) és egy alacsonyabb (B változat) heti óraszámra készült el. Ezt mutatja következő táblázatunk.
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A két változat óraszámai között nincsen olyan nagy különbség, hogy az két különálló tanterv elkészítését indokolttá tenné. Elegendőnek tartottuk a tantervben aláhúzással jelölni azokat a tartalmakat, amelyek csak a magasabb óraszámú változat választása esetén végezhetők el. Nincs eltérés a két változat között a tevékenységekben - természetesen magasabb óraszám mellett ezekből több megvalósítható. A kevesebb óraszámú B változatban a Társadalomismeret, embereismeret, etika a történelem tantárgyba integráva jelenik meg a 8. évfolyamon.
A tartalmak (azok kulcselemei) közül kiemelt jelentőségűnek tartjuk a fogalmakat. Ezért külön jelöltük a kulcsfogalmakat (félkövér kiemeléssel), amelyek a műveltségterület több témakörénél is előkerülnek, tartalmukban változnak, gazdagodnak. Tantervünk végén pedig a legfontosabb fogalmakat 12 témakörbe rendeztük, bemutatva a témakörön belüli kapcsolódásaikat is (fogalomháló). Reméljük, ezzel jelentős mértékben segítjük a műveltségterülethez kötődő pedagógiai fejlesztőmunkát!
A tanulók értékelése
A számonkérés formái:
- Önálló szóbeli felelet.
- Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése.
- Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása.
A tanulók értékelésekor fontos szempontok:
- Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
- Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés.
- Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?
- Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.
- Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) megoldása.
- Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése.
- Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a tantervi célkitűzésnek megfelelően a múltat eseményeken, történeteken keresztül mutatja be. A könyv tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és jellemző vonásaival ismertessenek meg. Az olvasmányok mellett a tankönyv közöljön eredeti, és a korosztály számára feldolgozható forrásokat. Az olvasmányok és források megértését kérdések, feladatok segítsék.
A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is vonatkozzanak kérdések, feladatok. A tankönyvi térképek funkciója más, mint a történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges dolgot hangsúlyozzanak. Kerüljük a zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, ábrákat tartalmazó tankönyveket! A képekről, ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget nyújtanak.
A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek és a leckék legyenek arányosak - már a könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. A nagy fejezeteket is zárják összefoglalások.
A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon fölöslegesen sok fogalmat és adatot (nevek, évszámok, topográfia), ugyanakkor biztosítson minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit.
A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából fontos, hogy a tankönyvhöz megfelelő munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott oktató-nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek kötetei azonos didaktikai felépítésűek.
Honismerethez, társadalomismerethez, emberismerethez nem megfelelőek az egyszerűen ismeretátadó tankönyvek. A könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal ösztönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat.
Tantárgyi tantervek
Történelem 5-6. évfolyam
Célok és feladatok
5-6. évfolyamon az ember kialakulásával, az ókor, a középkor és a kora újkor egyetemes és magyar történelmével foglakozunk. A gyerekek 5. évfolyamon először tanulnak történelmet módszeresen, némileg már a történettudomány rendszeréhez igazodva. Ezért fontos, hogy elsajátítsák az időben és térben való tájékozódás alapjait. Gyakorolják a különböző időtávlatok áttekintését, az események, személyek és a tárgyi kultúra korjellemző darabjainak (pl. épületek, szobrok, fegyverek, használati eszközök) időbeni elhelyezését. A görög és római történelemben a tanulók fedezzék föl az időbeni párhuzamokat. Tanulják meg a történelmi térképek használatát, összevetését a földrajzi térképekkel. Szokják meg, hogy a történelmi ismeretszerzés mindig forrásokból indul ki, s tudjanak a különféle forrástípusokról.
A tartalmat tekintve a történelem teljes és rendszerezett rekonstruálása helyett a legfontosabb kultúrák néhány jellegzetességének és kulcsfontosságú eseményeinek a bemutatása a cél. A színes történeteket, a nagy egyéniségeket, a korabeli emberek életmódját helyezzük előtérbe. Az 5-6. évfolyam tananyaga az ún. hagyományos társadalmak időszaka, amikor meghatározó a mezőgazdaság. A tanulók lássák a különböző gazdasági ágazatok (földművelés, állattenyésztés, kézműipar, kereskedelem) jellemzőit, fejlődését. Az ókorban és a középkorban is érdekes végigkísérni a városok változó szerepét, politikai és kulturális hatásaikat. A termelési és a haditechnikában bekövetkező fejlődés bemutatása szintén kiemelt feladat.
A tanulók 5-6. évfolyamon a mai nemzetállamoktól eltérő hatalmi képződményekkel találkoznak. Fontos, hogy lássák ezek sajátosságait, átalakulásuk menetét. Az anyag jó lehetőségeket kínál a társadalmi szerkezet és a hatalmi berendezkedés közötti kapcsolat bemutatására - az ókor, a középkor és a kora újkor közötti különbségek is részben e kapcsolat mentén mutathatók be.
Nagy jelentősséggel bír e régi korszakok és kultúrák máig nyúló hatásainak felfedezése. Ez különösen a vallások (s elsősorban a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám) és a kultúra (szokások, hagyományok, öltözködés) területén történhet meg. (A nagy ókori kultúrák bemutatása csak így lehet érdekes.) A tanulók ismerjék fel az írás és a könyvnyomtatás jelentőségét!
A világvallások hasonlóságait és különbségeit, társadalmi, politikai és kulturális hatásait nem elméleti szinten, hanem konkrétumokon keresztül mutassuk be.
5-6. évfolyamon a tananyag mindinkább Európa-centrikussá válik, de néhány villanásra mód van más kultúrák megismerésére is. A 6. évfolyamon a magyar történelemnek kell hangsúlyosabbnak lenni, de a magyar és az egyetemes történelem szinkrón szemléletének gyakoroltatása ezen időszak történelemtanításának is kiemelt célja. A magyar történelemnél árnyaltabb korszakolást alkalmazunk (pl. Árpádok kora, Anjou-kor), több eseményt tanítunk, de a hangsúly itt is a gazdálkodás, az életmód és a nagy egyéniségek bemutatására kerül.
Történelem 5. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Ismeretszerzés az őskorra és az ókorra vonatkozó képek, régészeti leletek, filmek, elbeszélések alapján. Szóbeli beszámoló vagy rövid szöveges vázlat készítése ezek tartalmáról. Egyszerű, néhány mondatos - elsősorban elbeszélő jellegű - korabeli forrás értelmezése, következtetések levonása a forrásból. (k, n) Ismeretszerzés korabeli mondákból: pl. a trójai háború, vérszerződés. (p)
Néhány megállapítás megfogalmazása korabeli használati tárgyak és épületek maradványainak és azok rekonstrukcióinak alapján a különböző társadalmi csoportokba tartozó emberek életmódjáról. (lk)
Következtetések földrajzi és történelmi térképekről, példák felsorolása arról, hogyan hatott a természeti környezet az emberiség fejlődésére. Az ókori Athén és Róma főbb épületeinek és építményeinek bemutatása várostérképek segítségével. (n)
Különböző események időrendjének leolvasása az időszalagról. Becslések és számítások elvégzése időszalag felhasználásával. (lk, p)
2. Kritikai gondolkodás
A mondák mesei és valóságos tartalmának megkülönböztetése, elsősorban tanári segítséggel: a mondák valóságtartalma és a mesés elemek közötti különbségek felsorolása. (kr)
Jellegzetes és híres történelmi szituációk elképzelése, a főszereplők cselekedeteinek indoklása és értékelése (pl. Leónidasz hőstette, egy mondabeli római hős cselekedetei, Spartacus tette). (d) Történelmi személyiségek (pl. Periklész, Nagy Sándor, Hannibál, Augustus, Árpád fejedelem) jellemzése. Annak felismerése, hogy a jelentős történelmi személyek és csoportok cselekedeteinek milyen következményei vannak - s ezekről önálló, érvekkel és ellenérvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása. (d, lk, p)
3. Kommunikáció
Válaszadás egy-egy témával kapcsolatos kérdésre. Egy-egy téma önálló kifejtése. Egy eseménnyel kapcsolatos vitában érvek és ellenérvek felsorakoztatása (pl. a perzsák elleni harc, a római császárság kialakulása). (d, p, i)
Ismert történelmi szituációk dramatizálása (pl. vita egy népgyűlésen). (egy)
Egyszerű rajzok elkészítése történelmi témákról (pl. görög oszlopfők, római kupola és boltív, görög csatahajó), történelmi térképvázlatok készítése (pl. a marathóni csatáról, a Római Birodalom főbb provinciáinak helyéről, illetve a magyarok vándorlásáról). (k, p, lk)
4. Térben-időben való tájékozódás
Rövid beszámoló az időszámítás alapkérdéseiről. (n) Gyűjtőmunka - tanári segítséggel - arról, hogy az egyes kultúrákban hogyan állapították meg az időszámítás kezdő évét, hogyan határozták meg az év hosszát. Számítások a történelmi időszámítás legfontosabb egységeivel (év, évtized, emberöltő, évszázad évezred). Az évszázad és az évezred kezdő éve. (p, i)
Számítások ismert évszámok segítségével és az ismert adatok elhelyezése időszalagon. Lényeges eseménysorok megközelítő szinkróniájának felismerése időszalag segítségével (pl. Görögország fénykora, a római történelem kezdetei). (p)
A földrajzi és a történelmi térképek összehasonlítása (hasonlóságok, különbözőségek, használhatóság). Tájékozódás különböző léptékű térképeken (pl. az ősember nyomai világtérképen, az ókori Kelet birodalmai Eurázsia térképén, Görögország és a Római Birodalom megmutatása Európa térképén). Tájékozódás kisebb területet ábrázoló térképeken: például görög poliszok megmutatása, a perzsa támadások nyomon követése, tájékozódás Pannónia térképén. A fontosabb történelmi helynevek megmutatása mai földrajzi térképen (például néhány pannóniai és mai magyar város azonosítása. Fontos topográfiai adatok (pl. Athén és Róma) elhelyezése körvonalas térképen (vaktérképen). (p, i)
Témakörök
1. A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban (5 óra) (7 óra)
Tartalmak
Alsó tagozatban olvasott történetek ismétlése. (ÉN, H)
Iskolán kívül elsajátított történelmi ismeretek felidézése. (H, I)
Kronológiai és topográfiai ismeretek ismétlése. (H, K)
A történelmi források. A történelmi források típusai. Mesél a régészet. (I, T)
Az őskörnyezet, az ember kialakulása, családfája. Őskori lelőhelyek.
A zsákmányoló ember és szerszámai.
A termelő ember és szerszámai. Az első mesterségek és a kereskedelem megjelenése.
Varázslat és művészet. (E)
A falvak kialakulása. Élet a falvakban. (H, E)
Természeti népek napjainkban. (H, E)
Az állam megjelenése. (E, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: őskor, ősember, régészet, régészeti lelet, ásatás, történelmi forrás, eszközhasználat és eszközkészítés, szakóca, ásóbot, eke, sarló, nemesítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, fonás, szövés, csere, természetimádat, szellemek, mágia (varázslat), barlangrajz
Tanulói tevékenységek
Idézzék fel, milyen meghatározó történelmi eseményekről és híres személyiségekről tanult alsó tagozatban!
Készítsenek időszalagot és jelöljenek fontosabb eseményeket ezen!
Csoportosítsák a történelmi forrásokat képek alapján!
Válasszanak ki egy-két konkrét történelmi forrást, és mondják el, milyen ismereteket szerezhetünk ezek alapján!
Meséljenek el egyes szám első személyben egy régészeti feltárást a tankönyvi és az olvasókönyvi szöveg alapján!
Cáfolják azt a véleményt, hogy „a majom az ember őse”!
Mutassák meg világtérképen a főbb őskori leleteket! Rajzoljanak barlangrajzot!
Hasonlítsák össze a zsákmányoló és a termelő életmódot!
Képzeljenek el egy őskori kultikus szertartást, és meséljenek róla! Értsék, mi volt a mágia jelentősége az őskori ember életében!
Jellemezzék szóban az őskori ember lakóhelyének fejlődését!
Készítsenek vázlatot arról, hogy milyen célok és feladatok következtében alakultak ki az első államok!
Kapcsolódások
földrajz
2. Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka (4 óra) (7 óra)
Tartalmak
Az időszámítás alapjai. Keresztény időszámítás. Év, évtized, évszázad, évezred. (E, I)
Az öntözéses földművelés. (H, K)
Egyiptom földrajzi adottságai, kialakulása. (E)
Az egységes Egyiptomi Birodalom. (T)
Az egyiptomi állam. Az írás megjelenése. (I)
Egyiptom régészete, kultúrája. (E, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, évezred, történelmi korok, öntözéses földművelés, csatorna, gát, zsilip, fölösleg, csere, kereskedelem, falu, város, állam, ókor, fáraó, hieroglifa, építészet, piramis, írnok, szobrászat, többistenhit, múmia
Tanulói tevékenységek
Ismerjék a keresztény időszámítás alapjait! Mondjanak példákat alsó tagozatban tanult évszámokra, végezzenek ezekkel egyszerű számításokat!
Fejtsék ki, mit jelent a Krisztus előtt és után (időszámítás előtt és után) kifejezés! Ábrázolják ezeket időszalagon, végezzenek számításokat elképzelt és valós események évszámaival!
Használják az évtized, évszázad és emberöltő fogalmakat! Tudják, mikor kezdődött a XXI. század és a harmadik évezred!
Beszéljenek az öntözéses földművelés technikájáról, jelentőségéről, rajzok alapján ismertessék annak főbb eszközeit, szerszámait!
Keressék meg az ókori Egyiptomot különböző térképeken, mutassák meg területét, részeit és fő folyóját!
Határozzák meg, melyik évezredben jött létre az egységes Egyiptomi Birodalom, s ez kb. hány évvel ez előtt történt!
Ábrázolják rajzon az egyiptomi társadalom szerkezetét! (Inkább szilvamag, mint piramis formában.)
Tanulmányaik és képek alapján jellemezzék az egyiptomi kultúrát!
Magyarázzák meg, milyen korszakos jelentősége van az első írások megjelenésének az emberiség történelmében!
Tartsanak beszámolót Egyiptom régészetéről a tankönyv és olvasókönyvi olvasmányaik alapján! Beszéljenek kép alapján egy egyiptomi szobor jellegzetességeiről!
Kapcsolódások
földrajz, művészetek
3. Az ókori Kelet II. (4 óra) (8 óra)
Tartalmak
Mezopotámia földrajzi adottságai. A városok kialakulása. (E, K)
Történetek Mezopotámiából. (E)
Hammurapi törvényoszlopa.
Biblia. Bibliai tájak, bibliai történetek. (H, E, K, I, TE)
India földrajzi adottságai. (K)
India gazdasága és társadalma. Buddha élete. (E)
Kína földrajzi adottságai, gazdasága és társadalma. (K)
Kínai találmányok. A Nagy Fal. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: sumerok, városállam, birodalom, toronytemplom, ékírás, hangjelölő írás, Biblia, Ószövetség, Újszövetség, zsidó vallás, egyistenhit, eredendő bűn, özönvíz, dravidák, árják, monszun, kasztok, hinduizmus, buddhizmus, Nagy Fal, nomád népek
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze Egyiptom és Mezopotámia földrajzi adottságait!
Keressék meg Mezopotámia területét a földrajzi térképen, sorolják fel, milyen államok vannak ma ezen a területen!
Mondjanak el egy mezopotámiai mondát (pl. Gilgames)!
Keressenek a történelmi atlaszban mezopotámiai városokat (városállamokat)!
Olvassanak részleteket Hammurapi törvényeiből, ismertessék egy-két törvény célját, jelentőségét! Vitassák meg, ma alkalmazhatóak lennének-e ezek a törvények!
Ismertessék, hogy hol és körülbelül mikor született a Biblia, melyek a fő részei!
Foglalják táblázatba a többistenhit és az egyistenhit közötti hasonlóságokat és különbségeket!
Mutassák meg történelmi, földrajzi és körvonalas (vak-) térképen az ókori Indiát és Kínát!
Hasonlítsák össze az ókori India és az ókori Kína természetföldrajzi jellemzőit!
Mutassák meg történelmi, földrajzi és körvonalas térképen a távol-keleti nagy folyókat!
Gyűjtsék össze az ókori kínai találmányokat! Meséljenek a Nagy Fal építéséről!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom
4. Az ókori Görögország (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
A görög táj jellegzetességei. (E, K)
Történetek a görög mondavilágból. (E, TE)
A görög vallás és az olümpiák. (E, TE)
Az athéni mezőgazdaság, kézműipar és hajózás. (T)
Spárta, a katonaállam. (TE)
A görög-perzsa háborúk. (T, F)
Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés. (H, TE)
Mesterek és művészek. (E, TE)
Történetek Nagy Sándorról. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: mítosz, monda, akhájok, dórok, jónok, makedónok, olümpia, görög időszámítás, amfora, piac, arisztokraták, népgyűlés, démosz, demokrácia, helóták, körüllakók, vének tanácsa, háromevezősoros hajó, flotta, cserépszavazás, politika, rabszolga, rabszolgapiac, Akropolisz, oszlopcsarnok, színház, falanx
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén az ókori Görögországot!
Jellemezzék Görögország természetföldrajzi adottságait, következtessenek ebből gazdálkodásukra, életmódjukra!
Mutassák meg, milyen mai államok vannak az ókori Görögország területén!
Meséljenek görög mondákat!
Hasonlítsák össze az athéni és a spártai társadalmat és életmódot!
Mutassák meg történelmi és körvonalas térképen az ókori Görögországot, Krétát, Olümpiát, Athént és Spártát!
Helyezzék el időszalagon az első olümpiát, a perzsa háborúkat és Athén fénykorát!
Mondjanak történeteket a görög-perzsa háborúk időszakából!
Végezzenek számításokat a megismert görög évszámokkal!
Kép alapján beszéljenek egy görög vázafestményről - mi mindent tudunk meg róla?
Olvassanak el néhány mondatos korabeli görög forrást!
Gyűjtsenek értelmező szótár segítségével görög eredetű szavakat!
Beszéljenek az ókori Athén fénykoráról, képek alapján ismerjék fel a főbb műemlékeket, jellemezzék azokat!
Hasonlítsák össze az ókori Görögországot Nagy Sándor birodalmával!
Jellemezzék Nagy Sándort!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom, művészetek
5. Az ókori Róma I. (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
Itália földrajzi adottságai. (E, K, T)
Mondák Róma alapításáról. (E, I)
A királyság és köztársaság. (T)
A terjeszkedő Róma. (T)
Szabadok és rabszolgák - a köztársaság válsága. (T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: latinok, etruszkok, punok, királyság, szenátus, patríciusok, plebejusok, nemzetség, köztársaság, provincia, gladiátor, polgárháború
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén Itáliát!
Jellemezzék Itália természetföldrajzi adottságait, vonjanak le életmódra vonatkozó következtetéseket ebből!
Meséljenek római mondákat!
Utazzanak el képzeletbeli időgép segítségével Rómába, az alapítás évébe! (Égtáj, megtett távolság, megtett idő visszafelé.)
Hasonlítsák össze a római királyi és konzuli hivatalt!
Ismerjenek történeteket a terjeszkedő Róma időszakából!
Mutassák meg történelmi és földrajzi térképen a főbb provinciákat!
Mutassák meg, milyen államok vannak ma a hajdani Római Birodalom területén!
Kapcsolódások
földrajz
6. Ókori vallás, kultúra és hétköznapi élet (5 óra) (8 óra)
Tartalmak
Egyiptomi vallás és mondák. (E, I)
Érdekességek India vallásairól. (E, I)
Ószövetségi történetek. A többistenhit és egyistenhit különbségei. (E, I, T)
A görög-római istenvilág. (E, I, TE)
A kereszténység kialakulása. Újszövetségi történetek. (H, E, I)
Család és hétköznapi élet az ókori Görögországban és Rómában. (ÉN, H, E, TE)
Találmányok, technikai érdekességek az ókori Görögországban és Rómában. (K, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: többistenhit, egyistenhit, zsidó vallás, kereszténység, evangélium, Megváltó, próféta, apostol, vallás, mártír, egyház, pap, püspök, pápa
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze az ókori keleti, görög, zsidó és keresztény vallásokat!
Meséljenek történeteket Buddha életéről!
Beszélgessenek ószövetségi történetekről - mit jelentenek ma ezek a történetek?
Rajzok és jelképek alapján ismerjenek fel görög isteneket!
Mondják el, hogyan függött össze a görög vallás az olümpiákkal és a színházi előadásokkal!
Sorolják fel a római vallás jellegzetességeit és jelentőségét az emberek hétköznapi életében!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést az ókori Egyiptomban, Athénban és Rómában!
Meséljenek egy athéni és egy római polgár hétköznapjairól és ünnepeiről!
Képek alapján ismertessenek néhány görög és római eszközt, fegyvert, és mondják el, hogyan működtek ezek!
Kapcsolódások
irodalom, technika
7. Az ókori Róma II. (5 óra) (7 óra)
Tartalmak
Történetek Caesarról és Augustusról. (H, E, I, T)
A Római Birodalom: tájak, termények, kereskedelem. (K, T)
Egy ókori világváros: Róma. Templomok, amfiteátrumok, fürdők. (E, TE)
Rómaiak hazánk területén. Pannónia régészete. (H, E, K)
Népvándorlás, hunok. Róma bukása. (T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: császár, teljhatalom, zsoldoshadsereg, légió, veterán, limes, latin nyelv, Forum Romanum, amfiteátrum, Colosseum, diadalív, jogtudomány, Borostyánkőút, barbárok, népvándorlás, hunok
Tanulói tevékenységek
A tankönyv, a tanári elbeszélés és az olvasókönyv alapján jellemezzék Caesart!
Olvassanak el néhány rövid forrásrészletet Augustusról! Állítsák szembe ezeket! Magyarázzák meg, miért térhetnek el az ugyanarról a témáról írt források!
Jelöljék időszalagon Augustus uralkodását, számítsák ki, hány évig tartott!
Földrajzi térkép segítségével jellemezzék a Római Birodalom egyes területeinek gazdasági lehetőségeit!
Képzeljék el egy tengeri kereskedő tevékenységét, s mondják el, hol milyen árukat raknának a hajóra! Készítsenek térképvázlatot egy kereskedelmi útról!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést az ókori Róma városában!
Mutassák meg Európa mai térképén Pannónia provinciát!
Tervezzék meg egy császári futár útját Pannóniában úgy, hogy minden történelmi atlaszban szereplő várost érintsen!
Mondjanak történeteket Attiláról, mutassák be a hunokat!
Az olvasókönyv segítségével ütköztessenek ellentétes forrásrészleteket a hunokról!
Készítsenek táblázatot a Nyugatrómai Birodalom bukásának külső és belső okairól!
Kapcsolódások
művészetek
8. A magyar történelem kezdetei (5 óra) (7 óra)
Tartalmak
Mondák a magyar nép eredetéről. (ÉN, H, E)
Őseink vándorlása, a sztyeppei környezet. A magyar nép kialakulása. (H, K)
Levédia és Etelköz. Katonai szövetség. (H, T)
Társadalom és hitvilág. (H)
Hétköznapi élet, termelés és harcmodor. (K, TE)
A Kárpát-medence földrajzi adottságai. A honfoglalás. (H, K, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: finnugor, őshaza, jurta, sztyepp, nomád pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség, törzs, táltos, besenyők, avarok, szláv népek, székelyek, törzsszövetség, fejedelem, honfoglalás, Árpád-ház
Tanulói tevékenységek
Meséljenek ősi magyar mondákat, vegyék számba, milyen történelmi következtetések vonhatók le belőlük! Ismerjék meg és tanári segítséggel magyarázzák meg, miben különböznek a mondák és a nyelvtudomány következtetései a magyarság eredetéről!
Mutassák meg térképen a magyarság vándorlásának állomásait! Ismertessék a sztyeppövezet földrajzi jellegzetességeit és azt, milyen hatással van ez az ott élők életére!
Tartsanak beszámolót a vérszerződésről, méltassák ennek katonai jelentőségét!
Hasonlítsanak össze egy ókori többistenhívő vallást őseink hitvilágával!
Képek alapján beszéljék el, milyen volt az élet a jurtában! Tartsanak beszámolót a lányok arról, hogyan építették a jurtát; a fiúk arról, hogyan használták az íjat!
Mutassák meg a történelmi térképen a honfoglalás irányait!
Méltassák a honfoglalás jelentőségét!
Számítsák ki, hány év telt el a honfoglalástól máig!
Mutassák meg a térképen, milyen államok léteztek Európában a honfoglalás idején!
Kapcsolódások
földrajz, hon- és népismeret, irodalom
A továbbhaladás feltételei
Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. Ismerje az időszámítás alapelemeit. Ismerje, hogy az egyes eseményekhez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudja elmondani a tanult történeteket és tudja azok helyszínét különböző térképeken megmutatni. Tudjon értelmezni egyszerű elbeszélő forrásokat.
Történelem 6. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Egyéni és csoportos ismeretszerzés a korról szóló szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegekből. Korabeli forrásrészletek (pl. céhszabályzat, Szent István és Szent László törvényei, városi kiváltságlevél stb.) értő olvasása és feldolgozása. (k, i) Azonos eseményről vagy személyről szóló különböző források összehasonlítása. (kr) Ismeretszerzés korabeli mondákból és legendákból (pl. Búvár Kund tette, történetek Szent Lászlóról). (k) A mondák valóságmagjának megkeresése. (kr) Olvasókönyvek, lexikonok (tankönyvi kislexikon, egyéb lexikonok) használata, felhasználásukkal kiselőadás vagy írásbeli beszámoló készítése. (i) Ismeretszerzés és az események rövid szóbeli reprodukálása elbeszélő források alapján (pl. Rogerius: tatárjárás, Brodarics: mohácsi csata, Kolumbusz naplója stb.). (n, lk, p, i)
Képi és audiovizuális eszközök felhasználása az ismeretszerzés folyamatában (pl. középkori vár, város, hajó felépítésének elemzése rajzok és képek alapján, következtetések levonása középkorról szóló játék- és oktatófilmekből). (lk) Korabeli leletek, valamint azokról készült rekonstrukciós rajzok és makettek összehasonlító elemzése. (k, n, i)
Információk gyűjtése adott témában könyvtári munka segítségével, például a középkori emberek hétköznapjairól, a várháborúkról, kiemelkedő személyiségek (pl. II. Rákóczi Ferenc) életéről és tevékenységéről. (k, n, lk, i)
2. Kritikai gondolkodás
Kritikus történelmi helyzetek elemzése a szemben álló szereplők álláspontjának figyelembevételével (pl. Szent István és Koppány konfliktusa). (k, d, lk)
Egyházak és vallások hasonlóságainak és különbségeinek számbavétele (pl. keresztény és iszlám vallás, katolikus és protestáns egyházak). (lk)
Neves személyiségek jellemzése és cselekedeteik mozgatórugóinak feltárása forrás alapján tankönyvi és tanári segédlettel (pl. Luther Márton, ifj. Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc). (n, kr) Kiemelkedő történelmi személyek, hősök tetteinek, tetteik jelentőségének értékelése (pl. Szent István, Szondi György, Bethlen Gábor). (d, lk, p, kr)
Önálló vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, például az államalapítás jelentőségéről, a Dózsa-féle parasztfelkelésről, arról, hogyan változatta meg az emberek életét a török hódítás. (k, d, p)
3. Kommunikáció
Önálló szóbeli beszámoló előadása egy-egy lényeges történelmi eseményről, annak előzményeiről és következményeiről. (k, lk) Fogalmazás készítése fontos történelmi eseményről. Vita egy-egy lényeges esemény jelentőségéről (pl. államalapítás, honvédő harcok). (k, n, lk)
Jellemző történelmi szituációk dramatizált előadása korhű kellékek felhasználásával (pl. lovaggá avatás, hűbéri eskü). (k, egy)
Rajzos vázlatok és térképvázlatok készítése például egy középkori várról, egy csatáról (Muhi, Nándorfehérvár stb.). Makettek készítése történelmi objektumokról (pl. egy várról, egy középkori hajóról). (lk, pr)
4. Térben-időben való tájékozódás
A fontosabb események, jelenségek időpontjának ismerete, annak meghatározása, hogy ezek melyik évszázadban történtek. (p) Különböző események között eltelt idő kiszámítása. Események időrendbe állítása, magyar és egyetemes történelmi események, eseménysorok szinkróniájának ábrázolása időszalagon. (p, i) Egy-két jelentős esemény (pl. mohácsi csata) időpontjának ismerete napra pontosan. „Találkozhattak-e” játék - különböző történelmi személyekkel. (d, egy, p)
A középkori Európa főbb államainak megmutatása történelmi és körvonalas térképen. A középkori Magyarország főbb nagytájainak azonosítása vaktérképen. A három részre szakadt ország területeinek körülhatárolása és uralkodói székhelyeinek megmutatása történelmi térképen. (p, i)
Fontos eseménysorok követése történelmi térképeken (pl. a tatárjárás útvonala, a főbb földrajzi felfedezések és a nagy török hadjáratok). Területi változások felismerése történelmi térképen, ábrázolása vaktérképen. (p, i)
Témakörök
1. Képek a középkori Európa életéből (6 óra) (9 óra)
Tartalmak
Bizánc, az arab terjeszkedés, Nagy Károly birodalma. (E)
Európa 1000 körül. (E, K, TE, T)
Az uradalmak. (H, K, )
Hűbérurak és hűbéresek. (H)
Élet a várakban és a falvakban. (H, K, F)
A középkori egyház: templomok és kolostorok. A kódexek. (E, I, )
Az egyházi műveltség. (E, I)
A város és céh. (E, K)
Európa nagy háborúi. (H, E, T)
A könyvnyomtatás. (E, I, TE, F)
Tengeri és szárazföldi közlekedés és kereskedelem. Élet a hajókon. (K, TE)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: germánok, földbirtok, hűbérúr, hűbéres, hűbéri eskü, vár, feudalizmus, falu, jobbágy, uradalom, lovag, keresztes hadjárat, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, tized, két- és háromnyomásos gazdálkodás, zsinat, szent, legenda, ereklye, remete, kolostor, apát, szerzetes, szerzetesrend, bencés, ferences, eretnek, inkvizíció, ugar, nehézeke, önellátó gazdálkodás, lakótorony, iszlám, Allah, Korán, császár, középkori város, polgár, kiváltság, önkormányzat, vám, céh, mester, járványok, gótika
Tanulói tevékenységek
Ismerjék a középkori Európa főbb államait, mutassák meg ezeket történelmi és körvonalas térképen!
A tankönyv szövege és képei alapján készítsenek vázlatrajzot vagy térképvázlatot egy elképzelt uradalomról!
Vegyék számba a jobbágyok főbb tevékenységeit!
Meséljék el, hogyan nézett ki egy középkori vár! Vállalkozó kedvű tanulók készítsék el a vár makettjét! Meséljenek arról, milyen volt a lovagi élet!
Ismertessék a középkori egyház jelentőségét!
Forrásrészlet alapján vegyék számba a céhek fontosabb feladatait!
Ismertessék a keresztes háborúk főbb okait! Tartsanak élménybeszámolót egy keresztes lovag tapasztalatairól!
Mutassák meg Európa térképén a távolsági kereskedelem főbb tengeri és szárazföldi útvonalait! Meséljenek a hajókon szolgáló emberek életéről!
Kapcsolódások
földrajz, művészetek
2. Magyarország az Árpádok idején (5 óra) (7 óra)
Tartalmak
A honfoglalók tárgyi öröksége. (H, I, T)
Letelepedés és kalandozások. (H, E, T)
Az államalapítás. Történetek Géza fejedelemről és István királyról. (H, E, T)
Szent László és Könyves Kálmán: törvényhozás és bíráskodás. (H, T)
II. András és IV. Béla. (H, T)
A tatárjárás, az Árpád-ház kihalása. (H, I, T)
Kultúra az Árpád-korban. (H, E, K, TE)
Történetek Árpád-házi királyokról és jeles személyekről. (H, I,)
Árpád-kori emlékek a mai Magyarországon. (H, E, K,)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: jurta, kengyel, szablya, kalandozás, vármegye, tized, ispán, egyházmegye, pogány, kancellária, oklevél, tatárok, kunok, apáca, szabad királyi város, országgyűlés, kiskirályok
Tanulói tevékenységek
Régészeti leletek alapján rekonstruálják képzeletben, esetleg rajzban, maketten a honfoglalók főbb használati tárgyait és ruházkodását!
Ismerjék a kalandozó hadjáratok okát és célját, meséljenek mondákat a kalandozásokról!
Fejtsék ki, mi a keresztény magyar állam megalapításának jelentősége!
Jellemezzék Szent Istvánt!
Keressenek lakóhelyük környékén Szent Istvánt idéző emlékművet, szobrot, utcanevet stb.!
Olvassanak el és értelmezzenek néhány törvényt István törvénykönyvéből!
Meséljenek mondákat Szent Lászlóról! Olvassanak részletet Szent László törvénykönyvéből, és magyarázzák meg, mi indokolja a törvények szigorúságát!
Keressenek a történelmi térképen román kori műemlékeket, és mutassák meg ezeket mai közigazgatási térképeken!
Mutassanak be - korábbi ismereteik felhasználásával - egy magyarországi román kori műemléket!
Beszéljenek a tatárjárásról, olvassanak rövid forrásrészletet róla!
Hasonlítsák össze IV. Béla tatárjárás előtti és utáni tevékenységét!
Helyezzék el az időszalagon az Árpád-kor főbb évszámait!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom
3. Hétköznapok és ünnepek a középkorban (4 óra) (6 óra)
Tartalmak
Lovagi viadalok. (E, TE) Középkori fegyverek. (I )
A lovagi seregek ellenfelei: vikingek, arabok, kalandozó magyarok. (I, T)
Hétköznapi élet, ünnepek a középkorban. (H, E, K, TE)
A szerzetesek egy napja. Hogyan készült a kódex? A román építészet. (E, K, TE)
Anonymus krónikája. (H, E, I)
Történetek a Képes Krónikából. (H, I)
Járványok: pestis, himlő, kolera. (K, TE)
Hogyan válhatott az inas céhmesterré? (E, K, F)
A könyvnyomtatás eszközei és eljárása. (H, E, I)
A gótikus építészet. (E)
A humanizmus és a reneszánsz. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: oklevél, Képes Krónika, lovag, lovagi erények, kódex, román építészet, krónika, könyvnyomtatás.
Tanulói tevékenységek
Játsszanak el egy lovaggá avatási szertartást!
Meséljenek el egy lovagi tornát az úrhölgy és a lovag szemszögéből!
Képek alapján nevezzék meg a lovagi felszerelés részeit és azt, hogy mire szolgáltak ezek!
Keressenek képeket lovagi eszközökről!
Rajz alapján mondják el, hogyan működött a számszeríj és hogyan működtek az első lőfegyverek!
Tanári elbeszélés és a tankönyvi szöveg alapján meséljék el egy szerzetes egy napját!
Szituációs játék: mit tennék pestisjárvány idején? (Különböző társadalmi réteghez tartozók meséljék el!)
Meséljék el egyes szám első személyben egy legény mesterré válását! Tervezzenek cégéreket!
Képek és tömbvázlatok alapján ismerjék fel és tudják jellemezni a román és a gótikus építészeti stílust!
Kapcsolódások
művészetek
4. Virágzó középkor Magyarországon (6 óra) (9 óra)
Tartalmak
I. Károly (Károly Róbert). A hatalom megszilárdítása, az aranyforint. (H, E, I, T)
Nagy Lajos, Magyarország külpolitikája. Lajos törvényei. (E, K, I, T)
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai. (H, E)
A lovagkirály és vára. (H, E, K, TE)
Zsigmond, a király és a császár. (H, E, T)
Husz János. (H, E, I, T)
Élet a városokban és a mezővárosokban. A bányaváros. (E, K, TE)
Egy középkori magyar város: Buda. (H, E, K, I)
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai. (H, E, K, T)
Hunyadi János. A nándorfehérvári csata. (H, T)
Hunyadi Mátyás uralkodása. Mátyás asztalánál. (H, E, TE)
A Dózsa-féle parasztháború. (H, I, T)
A mohácsi csata. (H, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: Anjouk, bandérium, harmincadvám, kapuadó, árumegállító jog, kilenced, aranyforint, nemes, báró, ősiség, pallosjog, Luxemburg-ház, mezőváros, végvár, szászok, husziták, polgármester, bíró, vajda, kormányzó, fekete sereg, végvár, füstpénz, zsellér, nádor, corvinák, Jagelló-ház, röghöz kötés.
Tanulói tevékenységek
Jelöljék körvonalas térképen a kiskirályok uralta területet!
Indokolják I. Károly főbb intézkedéseit és tetteit!
Keressenek összefüggést a királyi birtokok csökkenése és az újfajta királyi bevételek között!
Ismertessék forrásrészlet alapján a kapuadó lényegét!
Jellemezzék Nagy Lajost, a lovagkirályt! Történelmi és körvonalas térképen mutassák meg a Nagy Lajos uralta királyságokat és területeket!
Indokolják az ősiség és a kilencedtörvény jelentőségét a középnemesség és a királyi hatalom szempontjából!
Tervezzék meg egy nemes címerét!
Jelöljék időszalagon az Anjou-kort!
Hasonlítsák össze a középkori városokat a mezővárosokkal!
Térképvázlaton kövessék nyomon a nándorfehérvári csata főbb eseményeit!
Készítsenek rövid vázlatot a következő szempontokkal: Mátyás király belpolitikája, külpolitikája, gazdaságpolitikája, udvari kultúra Mátyás korában!
Olvassanak forrásrészletet a mohácsi csatáról!
Ismerjék a kor fontosabb évszámait!
Kapcsolódások
5. Az újkor kezdetén (5 óra) (9 óra)
Tartalmak
Az Európán kívüli világ: Ázsia és Afrika. (E, K, I)
Amerika Kolumbusz előtt. (E, K, I)
A legfontosabb felfedezőutak. (E, I, T)
A felfedezések hatása Európában és Amerikában. (E, K, I)
Harc a tengerekért. (E, T)
A manufaktúrák elterjedése és a bankélet kialakulása. (E, I, T)
Egyedül Isten által. A reformáció. (E, I, T)
A katolikus megújulás és az ellenreformáció. (E, I, T)
Az angol forradalom. (E, T)
A Napkirály udvarában. (E, K, I, T)
Nagy Péter Oroszországa. (E, K, I, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: indiánok, maják, aztékok, inkák, világkereskedelem, gyarmat, manufaktúra, bérmunkás, bank, hitel, humanizmus, újkor, búcsúcédula, reformáció, katolikus megújulás (ellenreformáció), protestáns, evangélikus, református, anglikán egyház, jezsuiták, forradalom, polgárháború, parlament, köztársaság, alkotmányos királyság, cár
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze, miben különbözött Amerika őslakóinak élete az európaiak életformájától!
Mutassák meg földgömbön, történelmi térképen és jelöljék körvonalas térképen a főbb felfedezőutakat!
Mondjanak néhány példát arra, milyen ételeket nem ehettünk Kolumbusz előtt!
Hasonlítsák össze a céheket a manufaktúrákkal!
Indokolják meg, hogy az árutermelés fellendülése miért eredményezte a pénzforgalom és a bankélet fejlődését!
Készítsenek táblázatot a reformáció legfőbb tanításairól! Vonjanak le következtetéseket ebből az állításból: Egyedül Isten által üdvözül az ember!
Hasonlítsák össze a királyi egyeduralom, az alkotmányos királyság és a köztársaság jellemzőit!
Festmények és fényképek alapján jellemezzék a Napkirály udvarát!
Kapcsolódások
földrajz
6. A technika és a kereskedelem fejlődése. A barokk művészet. (3 óra) (5 óra)
Tartalmak
Középkori szélmalom, vízimalom. A vízikerék ipari használata. (E, I)
Hajózási újítások. A hajózás és a térképészet fejlődése. A karavella. (E, K, I)
Élet a hajókon - hajósok és rabszolgák. Kalózok. (E, I, TE)
A tűzfegyverek elterjedése. (E, T)
Tudomány az újkor elején, Galilei. (E, I).
A barokk művészet. (E, K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: szélmalom, vízimalom, karavella, kalóz, barokk stílus
Tanulói tevékenységek
Rajz alapján ismertessék a vízikerék működését!
Készítsenek vázlatrajzot az alulcsapott és felülcsapott vízikerék működéséről, magyarázzák meg, miért jobb az utóbbi!
Rajzok, festmények alapján mondják el, hogyan nézett ki egy XVI. századi tengerjáró hajó! Vállalkozó kedvű tanulók készítsék el a makettjét!
Fényképek és festmények alapján jellemezzék a protestáns és a katolikus barokk templomot!
Beszéljenek egy barokk festményről (a stílus jellegzetességeiről)!
Kapcsolódások
technika, művészetek
7. Magyarország az újkor kezdetén (5 óra) (6 óra)
Tartalmak
Az ország két, majd három részre szakadása. (H, T)
Török világ Magyarországon. (H, K, I, T)
A királyi Magyarország. (H, K, I, T)
A végvári harcok. (H, E, K, T)
Reformáció és ellenreformáció Magyarországon, kulturális hatásuk. (H, E, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: fejedelem, vilajet, pasa, szpáhi, janicsár, kollégium, mecset, minaret, országgyűlés, nádor
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg történelmi és körvonalas térképen a két, majd három részre szakadt ország területeit és a királyi (fejedelmi) székhelyüket!
Ábrázolják időszalagon a részekre szakadás eseményeit!
Jellemezzék a hódoltságban élő parasztok életét!
Mondjanak egy-két példát magyarországi török építészeti emlékekre! Jellemezzék ezeket!
Gyűjtsenek történeteket a végvári harcokról! Meséljenek a végvári katonák életéről!
Ha lehetséges, nézzenek meg egy szép református templomot!
Kapcsolódások
irodalom
8. Függetlenségi harcok Magyarországon (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
Bocskai István harcai. (H, E, I, T)
Erdély aranykora. (H, E)
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. (H, E, T)
Buda a török korban. (H, K)
Buda visszavétele. (H, T)
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. (H, E, T)
Rákóczi Ferenc élete. (H, I, F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hajdú, kuruc, labancok, száműzetés, vezérlő fejedelem, trónfosztás
Tanulói tevékenységek
Meséljenek arról, kik voltak a hajdúk, hogyan éltek békében és háborúban!
Mondják el, miben különbözött a XVII. századi Erdély a másik két országrésztől!
Mondják el ifj. Zrínyi Miklós halálának történetét, ismertessék a halála körülményeiről elterjedt szóbeszédeket!
Vegyék számba Budavár katonai jelentőségét!
Meséljenek Rákóczi Ferenc fiatalkoráról (szülei, neveltetése, bécsújhelyi börtön, szökése)!
Készítsenek listát azokról a sérelmekről, amelyek a Rákóczi-szabadságharc kitöréséhez vezettek! Rendszerezzék ezeket (parasztok, földesurak, végvári vitézek)!
Keressék meg történelmi térképen és mutassák meg körvonalas térképen a szabadságharc főbb katonai sikereinek eredményeit!
Idézzenek fel egy-két kuruc dalt!
Jellemezzék II. Rákóczi Ferenc fejedelmet!
Meséljenek egy Mikes Kelemen-levél alapján a száműzetésben élő magyarok életéről!
Jelöljék időszalagon a Bocskai szabadságharcot, Erdély aranykorának időszakát, ifj. Zrínyi Miklós halálát, Buda visszavívásának évét, a Rákóczi-szabadságharc időtartamát, Rákóczi halálát!
Mutassák meg mai térképen, hol nyugszik Rákóczi!
Készítsenek szinkronisztikus táblázatot a tanult XVI-XVII. század európai és magyar eseményeiről!
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei
Tudjon tanult történeteket önállóan elmondani a tantervi fogalmak, nevek és évszámok felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudjon egyszerű forrásokat értelmezni és azokból következtetéseket levonni. Tudjon tanári segítséggel adott témában információkat gyűjteni. Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni különböző térképeken.
Történelem 7-8. évfolyam
Célok és feladatok
7-8. évfolyamon az egyetemes és a magyar történelem újkori és jelenkori szakaszát tárgyaljuk. Ezen időszakok sok szállal kapcsolódnak jelenünkhöz, ezért a legfontosabb tények megismertetése mellett lényeges a történelmi szemlélet fejlesztése. Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek, összefüggéseinek föltárása a magyar történelem mélyebb megértését segíti elő. Ezt erősíti az is, hogy a tanulók a magyar történelemmel gyakran a kiemelkedő személyiségek életén keresztül ismerkednek meg, így mérlegelhetik azt is, hogy mi a szerepe az egyénnek a történelemben.
Az európai történelem kiemelt eseményeinek segítségével elsősorban Európa történelmi szerepének változásairól (vetélkedések és háborúk, diktatúrák és demokráciák, ellentétek és integráció) szereznek benyomásokat a tanulók.
Az európai történelem fordulópontjairól szerzett ismereteik mellett tanulmányozzák az újkorban és a jelenkorban élt emberek életmódját, gondolkodásmódját, valláshoz való viszonyát is.
Az időszak jó példát kínál arra is, hogy a tanulók megvizsgálhassák az egyenlőtlen fejlődés elvét, hogy érzékeljék a szegény és gazdag országok (gyarmatosítók, gyarmatok; fejlettek, fejlődők) közötti különbségek tényezőit, megértsék annak legfőbb okait. Érzékeljék azt is, hogy a széttartó, negatív tendenciák mellett jelen vannak a kiegyenlítő, konfliktusfeloldó törekvések is (pl. ENSZ, Európai Unió).
Mind az egyetemes, mind a magyar történelem bővelkedik olyan konfliktusokban, amelynek feldolgozásával megismerkedhetnek és azonosulhatnak az egyszerű emberek erkölcsi konfliktusaival történelmi döntéshelyzetekben (forradalmak, holokaust, kisebbségi lét).
Az Európán kívüli világ hatékony, mélységelvű feldolgozását két kiemelt témakör (India és Japán; Kína) teszi lehetővé.
A XX. századi történelmi anyag feldolgozása segítségével felismerhetik a globalizáció folyamatának főbb jellemzőit, az ebből fakadó ellentmondásokat, s megvizsgálhatnak e kihívásra megjelenő néhány választ is.
A jelenismeret tanításának célja, hogy az alapvető állampolgári ismeretekre támaszkodva a tanulók el tudjanak igazodni a jelen bonyolult közéletében, értsék a demokratikus viszonyok rendszerét, működését.
Történelem 7. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből és ismeretterjesztő művekből (pl. az egészségügy fejlődése, a nők helyzete a tradicionális társadalomban, a Nemzeti Színház története, Kőrösi Csoma Sándor útja). (i)
A tantárgyhoz kapcsolódó források és egyéb szövegek értő olvasása. (k)
Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján (pl. a filozófusok és az uralkodók a vallásról; a Függetlenségi Nyilatkozat és az olmützi alkotmány). (kr)
Új információk szerzése tömegkommunikációs eszközökből, a látottak, hallottak rövid, lényegretörő összefoglalása (ismeretterjesztő filmek, CD-ROM-ok). (i)
Különböző képi információk gyűjtése megadott témához (pl. az ipari forradalmak találmányai; a magyar nemzeti kultúra a reformkorban). (i)
Információk gyűjtése statisztikai adatokból (pl. Magyarország benépesülése, etnikai összetétele; a világ vezető hatalmainak gazdasági mutatói a XIX. sz. végén). (i)
Önálló kutatás adott témában, a könyvtárban, a médiatárban, a múzeumban vagy az interneten, melynek végeredménye rövidebb kiselőadás vagy esszé (pl. életmód, technika és hadtörténeti témák, portrék). (lk, k, n)
2. Kritikai gondolkodás
Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban (bármely témában). (lk)
Történelmi személyiségek jellemzése (XVI. Lajos-Robespiere; Metternich-Kossuth; Bismarck-Marx). (k, n)
Történelmi személyiségek tanulmányozása döntéshozatalukban, feltevések, megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek okairól (pl.: XVI. Lajos szökése, Napóleon államcsínye; I. Ferenc József és a kiegyezés; Garibaldi átadja a hatalmat a királynak). (p)
Lényegkiemelés hallott vagy írott szövegből (történelmi forrás, tankönyvi szöveg, irodalmi mű); Kulcsmondatok meghatározása; Szövegtömörítés és átfogalmazás megadott szempontok alapján (pl. Szent Szövetség alapító okirata, Húsvéti cikk, Kasszandra levél, a manufaktúra és a gyár). (lk)
A fikció megkülönböztetése az igaz történettől. Adott történetben a valós és fiktív elemek megkülönböztetése (pl. a Kossuth-mondák és a valóság, propaganda és valóság a Rákosi-korszak sajtójában). (kr, d)
Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű bemutatása (pl. Edison, II. József, Erkel stb.). (k, n)
Történelmi jelenetek eljátszása különböző szempontokból (pl. bírósági tárgyalás: XVI. Lajos pere; ellenfelek vitája; Deák és Kossuth a kiegyezésről, egy északi és egy déli polgár a rabszolgatartásról az USA-ban stb.). (egy)
Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással (pl. Budapest, a világváros, világháború és technika). (egy, d)
Vélemény megfogalmazása tanári segítséggel vagy önállóan történelmi személyiségekről, jelenségekről (pl. a passzív ellenállás, a futószalag). (lk, n)
Érvek és ellenérvek gyűjtése a vélemény alátámasztására vagy cáfolására. (kr)
Feltevések megfogalmazása egyes történelmi, társadalmi jelenségek okairól (pl. a jakobinusok és a terror; a magyar függetlenség ügye 1849-ben; az antant és a központi hatalmak céljai, erőviszonyai). (kr)
3. Kommunikáció
Összefüggő felelet (események, történetek elbeszélése) megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával (bármely témában). (k, n)
A megismert sematikus rajzok, ábrák élőszóban való megelevenítése (pl. a dualista államszerkezet; a pozsonyi rendi gyűlés működése; a szövetségi rendszerek a XIX. század végén). (k, n)
Beszélgetés, vita egy-egy témáról, a tárgyilagos érvelés technikájának elsajátítása (pl.: megteremthető-e a tökéletes társadalom; eredményre vezetnek-e a merényletek; lehetséges-e a női emancipáció; hogyan működnek az előítéletek?). (egy, szk)
Fogalmazás írása (esszé, házidolgozat) megadott történelmi témáról, meghatározott formában (szerkesztés, képek, ábrák, felhasznált irodalom).
Vázlat, rajzos vázlat készítése csoportmunkában. (egy, szk)
Modellek, makettek készítése vagy lényeges vonásaik felismerése és elmondása képek, ábrák alapján (pl. gőzgép, híd, tank, villamos, tengeralattjáró). (k, n, lk)
Események, történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése. (egy, kr)
4. Térben-időben való tájékozódás
Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján (pl. a napóleoni háborúk és Magyarország; a német és az olasz egység és az Osztrák-Magyar Monarchia). (i)
Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, időbeli, térbeli változásának, fejlődésének felismerése (pl. gőzgéptől a futószalagig; a vasúthálózat fejlődése Európában és Magyarországon; Európa népességnövekedése és a városi lakosság aránya; a nemzetiségek arányának változásai a XVIII-XX. században). (n)
Események egyidejűségének megállapítása, néhány kiemelt esemény elhelyezése az időben. (lk)
Sematikus térképvázlatok elkészítése kézi munkával (Magyarország térképe a fő folyókkal és a Kárpátokkal). (k)
A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek összehasonlítása (pl. az USA, Németország és Magyarország a XIX. században). (lk)
Események kapcsolása a tanult helyekhez.
Történelmi helyszínek modellezése (pl. helyszínrajzok - az angol alsóház; alaprajzok - vásárcsarnok, Országház; csaták, ütközetek - Waterloo, Somme).
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek felismerése történelmi és földrajzi térképek alapján (pl. az ásványkincsek és az ipari forradalom). (i)
Témakörök
1. Felvilágosodás és forradalom (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
Az Enciklopédia. (I, E)
A felvilágosodás és a vallás. (E, TE)
A független Amerika.
A francia forradalom. (E)
Napóleon.
A jogállamiság jellemzői.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: felvilágosodás, vallási türelem, emberi jogok, népfelség elve, hatalmi ágak, jogállam, forradalom, jakobinus terror, nemzet, politika
Tanulói tevékenységek
Rövid életrajzok, életutak készítése könyvtári gyűjtőmunkával a felvilágosodás nagy alakjairól, jelentős képviselőiről (filozófusok, írók, tudósok).
Vitaszituáció megbeszélése és eljátszása: Amerika függetlensége vagy alkalmazkodás az anyaország (Anglia) döntéseihez témában.
Adatsorok, grafikonok és ábrák tanulmányozása Franciaország forradalom előtti helyzetéről, következtetések levonása.
Írásos források elemzése (a Függetlenségi Nyilatkozat és az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának részletei). Lényegkiemelés, kulcsmondatok meghatározása tanári segítséggel.
Helyes lépés volt-e XVI. Lajos szökése? Érvek és ellenérvek gyűjtése történelmi forrásokból (tankönyv, ismeretterjesztő irodalom), saját vélemény megfogalmazása, irányított vita.
A francia forradalomtól a Szent Szövetségig - európai térképek összehasonlító vizsgálata történelmi szempontok alapján. Kronológiai szinkrónvázlat készítése a napóleoni háborúk és Magyarország történetéről.
Kapcsolódások
magyar nyelv és irodalom, művészetek
2. Az ipari forradalmak (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
A gőzgép és a gyárak. (K)
Neves vállalkozók. (F)
Az egészségügy fejlődése. (TE)
Élet a nagyvárosban. (E)
A robbanómotortól a futószalagig. (K, I)
A munkások világa. (E)
A sokarcú munkásmozgalom fő áramlatai. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozás, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, szakszervezet, szocializmus, szociáldemokrácia, anarchisták
Tanulói tevékenységek
A manufaktúra és a gyár sematikus rajzának értelmezése.
Házi dolgozat írása XVIII-XIX. századi feltalálókról, találmányokról.
Képek gyűjtése, tabló készítése csoportmunkában a nagyvárosi élet jellemzőiről a XIX. században.
Az angol iparvidékek (Manchester, Liverpool) telepítő tényezőinek felismerése történelmi és földrajzi térképek összehasonlításával.
Jenner és a védőoltás - a védőoltás felfedezésének és bevezetésének jelentősége, a látottak összefoglalása videofilm alapján.
Kiselőadások a XIX. századi munkásmozgalom néhány irányzatáról (pl. géprombolók, utópisták, kommunisták).
Kapcsolódások
technika, fizika
3. Az újjáépítés százada (5 óra) (6 óra)
Tartalmak
Magyarország benépesülése. (H, K)
Egy tehetséges Habsburg: Mária Terézia. (E)
A népért, de nem a nép által: II. József.
Nők és férfiak a tradicionális társadalomban. (F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: betelepítés, bevándorlás, nemzetiség, úrbérrendezés, állandó hadsereg, államnyelv, oktatáspolitika
Tanulói tevékenységek
Sematikus térképvázlat készítése Magyarországról és a főbb nemzetiségek elhelyezése a térképen.
Mária Terézia és II. József jellemzése, céljaik és tetteik összehasonlítása tanári segítséggel.
Beszélgetés a nők helyzetéről a tradicionális társadalomban. Képek gyűjtése jellegzetes társadalmi szerepekről, munkákról, foglalkozásokról.
Népesedési grafikon értelmezése, elemzése.
Kapcsolódások
4. Reformok, forradalom és szabadságharc (9 óra) (12 óra)
Tartalmak
A politizálás színterei - országgyűlés, kaszinók, nyilvánosság. (E, I)
A magyar nyelv ügye. (I)
Széchenyi: tervek és alkotások. (H, E)
Kossuth és a Pesti Hírlap. (E)
A nemzeti kultúra születése (Barabás és Erkel). (H, TE)
Törvényes forradalom. (E)
A szabadságharc hadserege.
Trónfosztás Debrecenben.
A megtorlás.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetőrség, honvédség, trónfosztás
Tanulói tevékenységek
Történelmi személyiségek vázlatos életútjának elkészítése, a személyiségek jellemzése (pl. Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák).
Korabeli írott források olvasása, szövegértés, lényegkiemelés (Hitel, Pesti Hírlap).
Információk gyűjtése könyvtárban, képi és szöveges információk rendszerezése, bemutatása (a nemzeti kultúra fejlődése, Széchenyi gyakorlati alkotásai).
A szabadságharc eseményeinek követése a térképen, történelmi események kapcsolása helyszínekhez (pl. Pákozd, Isaszeg, Buda).
Különböző vélemények (korabeli, későbbi) elolvasása a Függetlenségi Nyilatkozatról. A vélemények feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.
Grafikonok, diagramok tanulmányozása a szabadságharc hadseregéről. Következtetetések levonása, a megállapítások alkalmazása a történelmi események tanulmányozása során.
Mondák, történetek olvasása Kossuth Lajosról. A mondák valóságmagvának meghatározása történelmi ismeretek alapján. Vita a mondák keletkezésének lehetséges módjairól.
Kapcsolódások
magyar nyelv és irodalom, művészetek
5. A soknemzetiségű Magyarország a XIX. században (5 óra) (7 óra)
Tartalmak
A nemzetiségek ébredése. (H)
Magyarosodó zsidóság. (H)
Roma életformák. (H)
Az együttélés keretei - jogok, kultúra, művelődés. (ÉN)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: asszimiláció, önrendelkezés, polgárosodás
Tanulói tevékenységek
Egy-egy jelentős nemzetiségi kulturális alkotás (irodalmi mű, épület, szobor, festmény), illetve alkotójának bemutatása könyvtárban, múzeumban végzett kutatás, gyűjtőmunka alapján.
A nemzetiségi arányok változásai, a zsidóság és a cigányság a XIX. századi statisztikai adatok tükrében - információk gyűjtése, következtetések levonása.
Statisztikai adatok átalakítása diagrammá, grafikonná.
Etnikumok, nemzetiségek különböző útjai Magyarországon. Vita az asszimilációról, az elzárkózásról és a kiközösítésről. Az érvelés technikájának gyakorlása.
Kapcsolódások
hon- és népismeret
6. Iparosodás és nemzetállamok (5 óra) (8 óra)
Tartalmak
A polgárháború és az Egyesült Államok fejlődése. (E)
Bismarck és Garibaldi. (E)
A Balkán országai.
Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. (E)
Vetélytársak és szövetségesek.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: polgárháború, rabszolga-felszabadítás, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, központi hatalmak, antant
Tanulói tevékenységek
Területi változások az USA történetében az alakulástól a XIX. század végéig. Gazdasági változások leolvasása, értelmezése történelmi térképről - a vasútvonalak és iparosodás az USA-ban.
Érvek a rabszolgatartás mellett és ellen - egy déli és egy északi polgár elképzelt vitája az USA-ban.
Bismarck és Garibaldi cselekvéseinek, döntéseinek figyelemmel kísérése a német és olasz egység kialakítása során. Feltevések megfogalmazása csoportmunkában a főbb fordulatok lehetséges indokairól (béke Ausztriával, háború Franciaország ellen, partraszállás Szicíliában, a hatalom átadása a királynak).
A balkáni nemzetállamok kialakulási folyamatának nyomon követése térképek, térképvázlatok segítségével.
Kapcsolódások
földrajz
7. Európán túl: India és Japán (4 óra)
Tartalmak
A maharadzsáktól Viktória császárnőig.
Gyarmati gazdaság, gyarmati társadalom. (K)
Az átalakuló Japán. (K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: gyarmat, gyarmatosítás, gyarmatbirodalom, tőkekivitel
Tanulói tevékenységek
Írásos és képi információk gyűjtése a hagyományos indiai társadalomról és vallásról.
A természeti környezet és a telepítő tényezők megfigyelése földrajzi, gazdasági térképek alapján.
A japán emberek gondolkodásmódja jellegzetességeinek megfigyelése dokumentumfilmek vagy a média segítségével.
Statisztikai források elemzése a japán gazdaság és életszínvonal alakulásáról a XIX-XX. században.
Kapcsolódások
földrajz
8. Polgárosodás Magyarországon (8 óra) (12 óra)
Tartalmak
A passzív ellenállás.
Királykoronázás Budán.
A gazdaság átalakulása (Ganz és Baross).
Eötvös és a magyarországi iskolaügy.
A polgárosodó társadalom.
A társadalmi rétegződés és az életmód összefüggései. (T, E)
Budapest, a világváros.
A millennium: sikerek és válságjelek.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, közös ügyek, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, millennium, koalíció
Tanulói tevékenységek
Írásos források feldolgozása különböző nézőpontból a kiegyezésről. Lényegkiemelés, kulcsmondatok megfogalmazása.
A világvárossá fejlődő Budapest jellemző vonásainak feldolgozása csoportmunkában, tankönyv, olvasókönyv és ismeretterjesztő irodalom segítségével.
Történelmi helyszínek alaprajzainak értelmezése, az alaprajz és a kép összekapcsolása (Országház, Nyugati pályaudvar, Nagyvásárcsarnok).
Életmód-történeti szövegek értő olvasása, szövegrészletek összevetése megadott szempontok alapján. Szövegekhez képek hozzárendelése.
Kapcsolódások
magyar irodalom
9. Az első világháború (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
Előzmények, frontok. (E)
Háború és technika. (K, I)
A civilek és a háború. (F)
Oroszország és a bolsevikok.
A győztesek békéje.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet
Tanulói tevékenységek
Feltevések megfogalmazása, érvek gyűjtése az antant és a központi hatalmak szövetségi rendszerének kialakulása okairól.
Első világháborús fegyverek lényeges vonásainak felismerése, jellemzőinek ismertetése modell vagy képi ábra alapján (a tank, a géppuska).
Első világháborús események térképen való azonosítása.
Európa politikai határai megváltozásának felismerése, a változások lényegének összefoglalása térképek összehasonlításának segítségével.
Információk szerzése az internetről a bolsevikokról és a hatalomátvételről. A különböző információk rendszerezése, ütköztetése.
Kapcsolódások
technika, fizika
A továbbhaladás feltételei
Tudjon beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani adott történelmi témáról megadott ismeretterjesztő irodalom alapján.
Tudjon egyszerűbb (elsődleges és másodlagos) forrásokat értelmezni, azok lényegét szóban vagy írásban összefoglalni néhány mondatban.
Ismerje az egyes korok, korszakok nevét és sorrendjét, illetve egy-egy korszak főbb jellemzőit.
Tudjon a témához kapcsolódó egyszerűbb történelmi ábrát, modellt vagy adatsort értelmezni néhány mondatban.
Tudja, hogy mi volt a jelentőségük a tantervben szereplő kiemelt személyiségeknek az adott időszakban.
Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.
Legyen képes egy-egy ország területváltozásait a térképről leolvasni.
Történelem 8. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával, adott témában tanári segédlettel (pl. a nők jogai; a nők élete; a modern lakás; iskola és tudomány a Horthy-korszakban; haditechnika a második világháborúban). (i, lk)
Korabeli írásos források értő olvasása, összevetése saját szempontok alapján (pl. a versailles-i békék főbb pontjai; zsidótörvények Magyarországon; az egyetemisták 16 pontja). (k, n, kr)
A televízió, a rádió, a napi- és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel (pl. a harmadik világ problémái; gazdaság és politika a fejlődő országokban; az Európai Unió integrációs fejleményei). (i, kr)
Különböző képi információk gyűjtése, csoportosítása, elemzése megadott témában (pl. a városi életmód és a tömegkultúra; a holokauszt; a második világháború). (i, lk)
Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző statisztikák adatainak felhasználásával (pl. gazdasági, népesedési adatok a Horthy- és a Rákosi-korszakban). (szk, i, lk)
Riport, interjú készítése szemtanúkkal, adott témáról, megadott szempontok szerint. (k, egy)
Adott témájú, de eltérő adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak felderítése tanári segítséggel (pl. a szovjet gazdaság fejlődése, népességi adatok a Kárpát-medencében; a harmadik világ problémái). (kr)
2. Kritikai gondolkodás
Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése (pl. Sztálin, Horthy, Kádár). (kr)
Dokumentumfilmek, játékfilmek jellemző részleteinek értelmezése, mondanivalójának rövid leírása (pl. Churchill; a második világháború; 1956; a Kádár-korszak témájából). (i, k)
A riport, interjú segítségével összegyűjtött anyag szerkesztése, feltevések megfogalmazása a szereplők viselkedésének mozgatórugóiról (pl. az ötvenes évek; 1956; élet a Kádár-korszakban). (i, kr)
Tapasztalatok szerzése a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről konkrét történelmi események elemzése kapcsán (pl. iparosítás: modernizáció a kommunista diktatúrákban; a második világháború története: magyar revíziós sikerek, háborús kudarcok). (p, kr)
Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása előzetesen megadott szempontok alapján (pl. az integráció előnyei és hátrányai; a romák és a magyar társadalom; a kisebbségi sorsban élő magyarság lehetőségei). (egy, szk)
Adott jelenismereti téma megjelenítése szerepjátékkal (pl. a szegénység okai; a háborúk okai, szerepe a történelemben; globális problémák). (egy, szk)
3. Kommunikáció
Beszélgetés, vita egy-egy történelmi és jelenismereti témáról, a tárgyilagos érvelés technikájának gyakorlása (pl. a fogyasztói társadalom veszélyei, hogyan működik a demokrácia; jogok és kötelességek). (szk, egy) A saját vélemény érthető megfogalmazása. Vázlat készítése önállóan. (n, k)
Fogalmazás írása (esszé, házi dolgozat) választott témáról, meghatározott formában. (k, i)
4. Térben-időben való tájékozódás
A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek összehasonlítása (pl. a két háborút lezáró békerendszerek). (lk)
Kronologikus táblázatok önálló készítése (pl. egyetemes és magyar történelmi-párhuzamok a XX. század első felében). (szk, lk)
Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről (bármely példán).
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolatok felismerése, időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése (pl. Magyarország a második világháborúban; a gyarmati rendszer felbomlása; Kelet-Közép-Európa átalakulása a XX. század végén). (lk, kr)
Témakörök
1. Modern idők (8 óra) (10 óra)
Tartalmak
Tömegtársadalom, városi életmód. (E, I)
A modern lakás. (K)
Tömegkultúra: bulvárlapok, reklám, film. (F, I)
A nők jogai, a nők élete. (F)
Hatalmi átrendeződés Európában és a világban.
Politikai és társadalmi küzdelmek a parlamentben és a parlamenten kívül. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: jelenkor, parlamenti demokrácia, emancipáció, tömegkultúra
Tanulói tevékenységek
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával a nők életéről, a nők jogairól a XX. század első évtizedeiben.
A női emancipáció a XX. században - a téma megvitatása csoportmunkában.
Játékfilmrészletek megfigyelése, jellemző részleteinek értelmezése - némafilmek a nagyvárosi életről.
Korabeli írásos források értő olvasása, saját szempontok keresése az elemzéshez - a békék.
Kapcsolódások
művészetek, földrajz
2. A válságtól a háborúig (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
A nagy gazdasági válság. (E)
A sztálini Szovjetunió.
Az Egyesült Államok és Roosevelt.
Hitler Németországa.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: gazdasági válság, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per, tervgazdálkodás, propaganda, osztályharc, koncentrációs tábor, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, New Deal
Tanulói tevékenységek
Utólagos vélemények elolvasása, megértése a szovjet típusú modernizációról. A vélemények összevetése, lényegkiemelés.
Grafikonok, diagramok tanulmányozása, következtetések levonása a nagy gazdasági világválság megértéséhez.
Sztálin korabeli és utólagos megítélésének elemzése írott források, képek, karikatúrák segítségével.
Kapcsolódások
3. A trianoni Magyarország (8 óra) (10 óra)
Tartalmak
A Monarchia felbomlása. (H)
A trianoni béke.
Horthy és rendszere.
Iskola és tudomány. (E)
Németország erőterében.
Revíziós sikerek. (H)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus, konzervatív, liberális, kommunisták, nyilasok
Tanulói tevékenységek
Kronologikus táblázat készítése a magyar és egyetemes történelemről a harmincas évekre.
Házi dolgozat készítése a lakosság két világháború közötti életmódjáról, történetéről.
A Monarchia felbomlásának és az utódállamok kialakulásának megfigyelése, elemzése történelmi, etnikai és gazdasági (földrajzi) térképek segítségével.
A revízió sikerei, a revízió ára - a téma feldolgozása tankönyv, olvasókönyv és ismertterjesztő irodalom alapján csoportmunkában.
Kapcsolódások
4. A második világháború (6 óra) (8 óra)
Tartalmak
A háborúhoz vezető út.
A tengelyhatalmak sikerei.
A szövetségesek győzelmei. (E)
Magyarország a világháborúban. (H)
A zsidóság tragédiája. (H)
A háború befejezése. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös
Tanulói tevékenységek
A második világháború szakaszainak elkülönítése és fordulópontjainak felismerése történelmi térképek segítségével.
Második világháborús dokumentumfilmek jellemző részleteinek értelmezése, illetve összefoglalása szóban vagy írásban.
Képi információk gyűjtése, csoportosítása és elemzése második világháborús haditechnikai eszközökről.
Beszélgetés a holokausztról, mások véleményének meghallgatása, a saját vélemény kulturált megfogalmazása, az érvelés technikájának gyakorlása.
Kapcsolódások
5. A globalizálódó világ (7 óra) (12 óra)
Tartalmak
Forró béke - hidegháború. (E)
A szocialista tábor. (K, I)
Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa. (K, I, E)
A „harmadik világ”. (K)
A szovjet tömb felbomlása.
Az emberi és polgári jogok. (E)
A világgazdaság. (K, E)
Az európai integráció. (K, I, E)
Globális problémák - a globalizáció problémái. (K, I, E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hidegháború, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció, népesedésrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás
Tanulói tevékenységek
Házi dolgozat írása valamely globális problémáról (túlnépesedés, energiaválság, Észak és Dél ellentéte stb.)
Párhuzamos időrendi táblázatok készítése (Magyarország, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, USA, fejlődő világ) a legjelentősebb események feltüntetésével a XX. század második feléről.
Médiafigyelés hosszabb időtartamon keresztül az Európai Unió működéséről, sikereiről, problémáiról.
Kapcsolódások
földrajz
6. Európán túl: Kína (4 óra)
Tartalmak
Visszatekintés: felemás modernizáció és félgyarmati helyzet.
Kína a világháborúban.
A Mao-korszak.
Gazdasági reformok. (K, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: kommunista diktatúra
Tanulói tevékenységek
Kína Mao Ce-tung alatt: információk, képek gyűjtése informatikai eszközök segítségével.
A XX. századi Kína főbb területi változásainak jellemzése történelmi térképek segítségével.
Kapcsolódások
7. Magyarok a Kárpát-medencében a XX. században (5 óra)
Tartalmak
Kirekesztés - a magyar zsidóság sorsa. (H, E, F)
A határon túli magyarság helyzete. (H, I)
A roma társadalom átalakulása. (H, F)
Többség-kisebbség: kapcsolatok-konfliktusok. (ÉN)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állam, nemzet, etnikum, önkormányzat, kisebbségi jogok
Tanulói tevékenységek
Játékfilm jellemző részleteinek értelmezése, mondanivalójának elmondása, rövid leírása (pl. Jób lázadása, Porjamos).
Politikai és etnikai térképek összevetése, következtetések levonása. A magyarországi lélekszámokra vonatkozó különböző XX. századi adatok (magyar, román, szlovák) összevetése, a köztük lévő különbségek okainak felderítése.
Interjú készítése a családban, az ismerősök körében arról, hogy hogyan éltek a Kádár-korszakban.
Kapcsolódások
irodalom, művészetek
8. Magyarország a XX. század második felében (7 óra) (8 óra)
Tartalmak
A totális diktatúra kiépítése és működése.
Forradalom és szabadságharc, 1956. (H)
Kádár és rendszere.
A tábor „legvidámabb barakkja”. (H)
A rendszerváltás. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: földosztás, államosítás, pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás
Tanulói tevékenységek
Korabeli írásos és képi források értelmezése, csoportosítása - a Rákóczi-korszakról.
1956-os dokumentumfilmek jelmező részleteinek értelmezése szóban és írásban.
Kelet-Közép-Európa politikai viszonyainak megváltozása - a folyamat értelmezése történelmi térképek segítségével.
Kapcsolódások
9. Állampolgári ismeretek (8 óra) (15 óra)
Tartalmak
Az alkotmány. (F)
Alapvető jogok és kötelességek. (F)
A demokratikus kormányzati rendszer. (E, F)
Művelődés, egészségügy és szociálpolitika. (TE, F)
A helyi társadalom. Az önkormányzatok. (F)
Közösség és társadalom. (E, F)
Munka és gazdaság. (F)
Társadalmi konfliktusok. (F)
A B változat esetén itt kerül megtárgyalásra a Társadalomismeret, emberismeret és etika 3. témaköre!
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás
Tanulói tevékenységek
Vita a demokrácia működéséről a magyarországi kormányzati rendszer ismerete és a médiából szerzett információk alapján.
Beszámoló, interjú készítése a helyi önkormányzat működéséről (a polgármesterrel, képviselőkkel, ügyintézőkkel vagy ügyfelekkel).
Egy-egy hatalmi ág működésének figyelemmel kísérése a média segítségével, a folyamat értelmezése, leírása.
Kapcsolódások
etika, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.
Tudja a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét.
Legyen képes a fontosabb országok és Magyarország területváltozásait a térképről leolvasni.
Legyen képes ismertetni a demokráciák és a diktatúrák legjellemzőbb vonásait.
Ismerje a Magyar Köztársaság politikai rendszerének alapelemeit.
Hon- és népismeret 7. évfolyam
Célok és feladatok
Ismerjék és értsék a család alapvető fontosságát régen és ma. Legyenek ismereteik az ókori (római), középkori és újkori jellegzetes családmodellekről. Legyenek konkrét és képszerű ismereteik környezetük életéről (lakókörnyezet, kerület, falu, város). Legyenek elképzeléseik arról, mi az oka az emberek életmódja közötti nagyobb különbségeknek. Ismerjék a környezetükben és az országban élő más nyelvű, kultúrájú és vallású emberek, embercsoportok szokásait, jellemzőit. Értsék és érezzék át a különböző kultúrkörök jellegzetességeit és egyenrangúságát. Ismerjék ezek legfontosabb családi, vallási és állami ünnepeit és az ünnepek eredetét. Tudjanak példákat mondani arra, hogy az egyes településtípusok és országrészek szerint milyen lakásokban élnek a mai családok. Képek és elbeszélések segítségével tudják felidézni azt, hogy hogyan alakultak ki ezek az évszázadok során. Tudják megkülönböztetni, hogy melyik volt jellemző a különböző történelmi korokban. Ismerjék szűkebb és tágabb lakóhelyük legfontosabb nevezetességeit. Ismerjék hazánk nagy tájegységeinek földrajzi adottságait és etnikai jellegzetességeit. Legyenek képszerű, előadható ismereteik a hazai közlekedés fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről. Ismerjenek helyi és országos környezetvédelmi problémákat, érezzék át mindannyiunk felelősségét e kérdésben, legyenek ismereteik e problémák megoldására tett erőfeszítésekről. Tudják, milyen szálakkal kötődött a középkori és az újkori Magyarország Európa más népeihez és államaihoz. Ismerjék hazánk európai uniós csatlakozásának főbb állomásait. Ismerjenek hazánkkal kapcsolatos eseményeket, történeteket a közlekedés és hírközlés történetéből. Ismerjék a szomszédos országok főbb néprajzi, vallási és etnikai jellegzetességeit, az ott élő magyarok életét. Legyenek ismereteik arról, hogy a nagyvilágban hol élnek ma nagyobb számban magyarok, és milyen történelmi események során kerültek oda. Tudjanak felsorolni globális környezetvédelmi problémákat, fejtsék ki, milyen lehetőség van ezek megoldására.
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Következtetések levonása személyes (és családi) emlékekből, forrásokból, korabeli és a kort ábrázoló képekből és fényképekből, filmekből. Múzeumok és kiállítások anyagának értő megtekintése, feldolgozása, összevetése a történelemből tanult ismeretekkel. (lk) Könyvtári kutatómunka, múzeumok kiállításai és személyes élmények alapján információk gyűjtése a jellegzetes magyar népszokásokról, népviseletről, népi építészetről. (k, n, p, i) Játék: különböző népi használati eszközök nevének, funkciójának felismerése kép alapján. (egy, p) A népi öltözet fontosabb darabjainak megnevezése kép alapján. Kutatómunka könyvek, informatikai és tömegkommunikációs eszközök felhasználásával a Magyarországon élő népcsoportok és nemzetiségek jellegzetességeiről, problémáiról. (sz, lk, p)
Információk gyűjtése az írott és az elektronikus sajtóból Magyarország nemzetközi kapcsolatairól, különös tekintettel az Európai Unióban elfoglalt helyére, ennek előnyeire és hátrányaira. Ezen információk rendszerezése a tanár által megadott szempontok szerint. (é, p, kr)
2. Kritikai gondolkodás
Magyarország legfőbb természeti adottságainak s az évszázadok során ebben beállt kedvező és kedvezőtlen változásoknak (pl. vizek szabályozása, környezetvédelem) a számbavétele. (p, kr) A napi sajtó híreinek követése: egymással összevethető és szembeállítható vélemények keresése ismert közéleti személyiségekről, jelenségekről és eseményekről - mindezekről saját vélemény megfogalmazása és alátámasztása érvekkel. (k, lk, p, i) A szubjektív vélemények és a tények elkülönítése. (d) Vita a kedvezőtlen helyzetben élő népcsoportokkal szemben időnként észlelhető előítéletekről. Vita a hagyományos (paraszti) életforma, a nagycsaládban tapasztalt hierarchia előnyeiről, hátrányairól. (k, d, kr)
3. Kommunikáció
Kiselőadás és fogalmazás a középkorban és az újkorban élő családok hétköznapjairól és ünnepeiről. (n) A család, a lakás és a lakókörnyezet bemutatása szóban és „levélben”, figyelembe véve ezek múltját is. (n, p) Idegenvezetés: a szűkebb lakókörnyezet, a tájegység és Magyarország legfőbb érdekességeinek, látnivalóinak, jellegzetességeinek rövid bemutatása. (k, n, p) Vita megrendezése helyi és országos gondokról, a számba vehető megoldásokról (pl. szegénység, környezetszennyezés, bűnözés, kábítószer-fogyasztás). Felkészülés vitára az Európai Unióról, s hazánk Unióban elfoglalt helyéről. (egy, p, kr) Térképvázlatok készítése (lakóhelyről, tájegységről). (i)
4. Térben-időben való tájékozódás
A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Bel- és külföldi útvonaltervek készítése lakóhelyükről kiindulva, különböző közlekedési eszközökkel. (lk, é, i) Magyarország nagy tájainak megmutatása történelmi és földrajzi térképeken. A történelmi Magyarország folyóinak és hegységeinek a megnevezése térképről. (p, i) Az Európai Unió országainak és a csatlakozásra váró országoknak a megmutatása térképen, jelölése körvonalas térképen. Az Európai Unió bővülési folyamatának bemutatása térképen - időrendi táblázat készítése ugyanerről. (lk, p, i)
Időszalag elkészítése a saját életükről és családjuk ismert történetéről. (p) Családfa összeállítása - a fontosnak tartott családi vonatkozású és országosan jelentős dátumok feltüntetése ezen. Kronológiai táblázat készítése Magyarország NATO- és Európai Uniós csatlakozási folyamatáról - mindezek jelölése időszalagon. (k, egy, p, i)
Témakörök
B változat esetén az 1. és a 2. téma 5. évfolyamon, max. 18 órában kerül feldolgozásra!
1. A család és az otthon (8 óra )
Tartalmak
A család mint minden emberi közösség alapja. (ÉN, H, E)
Példák a család kialakulására, életére nagyobb történelmi korokban.
Saját családjuk ismert történetének főbb epizódjai. (H)
Az építkezés, a lakások fűtése, világítása, jellemző konyha- és fürdőfelszerelése régen és ma (példák). (H)
Lakásuk alaprajza.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: család, családi ünnep, családfa, lakberendezés, lakásfelszerelés, polgári család, parasztcsalád
Tanulói tevékenységek
Tartsanak kiselőadást egy jellegzetes középkori úri és parasztcsalád egy napjáról! (Lakhely, elfoglaltság, öltözködés, étkezés stb.)
Tartsanak kiselőadást egy újkori polgárcsalád életéről!
Mutassák be, hogyan fűtöttek és világítottak régen! Válasszák ki rajzok és fényképek közül az egyes korokra jellemző fűtési és világítási eszközöket!
Írjanak fogalmazást arról, hogyan képzelik életüket húsz év múlva!
Rajzoljanak alaprajzot lakásukról!
Gyűjtsenek írásos, tárgyi és képi emlékeket családjuk múltjáról!
Készítsenek családfát családjuk általuk ismert történetéről!
Ismerjék a családi ünnepek (és megemlékezések) szokásait, eredetét! Tartsanak ezekről beszámolót!
Kapcsolódások
történelem
2. A falu és a város - ahol élünk (8 óra )
Tartalmak
A közvetlen lakókörnyezet (kerület, városrész, falu stb.) térképvázlata. (H, I)
A közvetlen lakókörnyezet természeti adottságai, gazdasági és társadalmi jellegzetességei. (K)
Életképek a középkori falvak és városok életéről. (H)
Az iskola története, az iskola névadójának életrajza. (H, T)
A lakóhely múzeumai, műemlékei. (H)
Lakóhelyi környezetvédelmi és közbiztonsági problémák. (K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: város, falu, kerület, múzeum, műemlék, környezetvédelem, közbiztonság
Tanulói tevékenységek
Készítsenek térképvázlatot saját közvetlen lakókörnyezetükről! Keressék meg és jelöljék ezen, hogy melyik a legrégibb és legújabb épület!
Fogalmazzák meg a legfőbb különbségeket a város és a falu között, rendezzenek vitát előnyeikről és hátrányaikról!
Készítsenek rövid fogalmazást arról, hogyan nézett ki lakókörnyezetük évszázadokkal ezelőtt!
Rajzoljanak időszalagot az elmúlt évszázadokról, és helyezzék el rajta lakókörnyezetük történetének legfontosabb eseményeit!
Tartsanak kiselőadást iskolájuk névadójáról, készítsenek tablót (gyűjteményt) az iskola történetéről, a névadó életéről!
Tegyenek látogatást lakóhelyük fontosabb múzeumaiban, helytörténeti emlékeinél, készítsenek szóbeli és írásbeli beszámolót ezekről!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést lakóhelyükön!
Vitassák meg, mit tehetnek lakóhelyük környezetének fejlesztéséért és közbiztonságának javításáért!
B változat esetén a 3. és 4. téma 6. évfolyamon, max. 18 órában kerül feldolgozásra!
Kapcsolódások
történelem, földrajz, magyar irodalom
3. Hazánk: Magyarország (8 óra )
Tartalmak
A történelmi és a jelenlegi Magyarország főbb tájegységei. (H. K)
Népviseletek és népi építészet Magyarországon. (H)
A történelmi Magyarország főbb nemzetiségei, ezek népszokásai, kulturális jellemzői, népviselete. (H)
A romák kultúrája, problémáik. (H)
Egyházi és vallási (keresztény és zsidó) ünnepek eredete és szokásai. (E)
Az állami ünnepeink eredete.
Magyarország legfontosabb műemlékei. (K)
Magyarország főbb üdülőhelyei, ezek jellegzetességei.(H)
A magyar közlekedés (vasút, hajózás) fejlődése és jelene.
A folyószabályozás története és aktuális problémái.
A környezetvédelem országos problémái. (K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: történelmi Magyarország, tájegység, népművészet, nemzetiség, népszokás, romák (cigányok), egyházi ünnepek, állami ünnepek, folyószabályozás
Tanulói tevékenységek
Keressék meg történelmi és földrajzi térképeken a történelmi Magyarország főbb tájegységeit!
Rajzoljanak térképvázlatot a történelmi Magyarországról, jelöljék rajta a főbb tájegységeket, majd a főbb nemzetiségeket!
Készítsenek naptárt egy év családi, egyházi és állami ünnepeiről, megemlékezéseiről!
Képek alapján ismerjék fel és jellemezzék a magyar népi építészeti formákat és a főbb népviseleteket!
Keressék meg térképen, majd térképvázlaton tüntessék fel Magyarország legfontosabb műemlékeit!
Tervezzék meg, hogyan jutnának el lakóhelyükről a legfontosabb magyarországi műemlékekhez és üdülőhelyekre!
Tervezzenek meg egy osztálykirándulást részletesen (közlekedés, szállás, látnivalók, étkezés, szabadidő), térképpel!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést egy választott magyarországi helyszínen!
Vitassák meg a környezetvédelem országos problémáit, illetve azt, hogy mit tehetünk megoldásuk érdekében!
Tartsanak kiselőadást és írjanak fogalmazást a közbiztonság (bűnözés és kábítószer-fogyasztás) magyarországi helyzetéről!
Kapcsolódások
földrajz
4. Hazánk és a nagyvilág (8 óra )
Tartalmak
Epizódok a múltból - milyenek voltak hazánk európai kapcsolatai (kereskedelem, kultúra, diplomácia, hadtörténet). (H)
Hazánk és a NATO. (E)
Hazánk és az Európai Unió. (E, T)
Magyarország helye Európa vasúti és közúti hálózatában. (E)
A szomszéd országok és népek kultúrája, szokásai.
Világhírű magyar feltalálók, felfedezők, tudósok.
A magyar kultúra híre a nagyvilágban. (H, TE)
Globális környezetvédelmi és biztonsági problémák. (E, K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: nemzetközi kapcsolatok, diplomácia, hadtörténet, NATO, Európai Unió, globális problémák
Tanulói tevékenységek
Gyűjtsenek cikkeket az újságokból és híradásokat az elektronikus sajtóból hazánk nemzetközi kapcsolataira!
Beszéljenek a NATO céljának változásairól és e szervezet jelenlegi jelentőségéről!
Adjanak rövid szóbeli és írásbeli áttekintést hazánk uniós csatlakozásának történetéről, és ennek jelentőségéről!
Mutassák meg térképen az Európai Unió és a NATO tagországait!
Érveljenek hazánk NATO- és európai uniós tagságának fontossága mellett!
Mutassák meg a térképen azokat az országokat, amelyek uniós felvételüket várják!
Nézzenek utána és érdeklődjenek arról, milyen közlekedési eszközökkel juthatunk el egy kiválasztott európai nagyvárosba! Érdeklődjenek, milyen okmányokra van szükség az utazáshoz!
Gyűjtsenek adatokat híres magyar feltalálókról, felfedezőkről, tudósokról! Tartsanak kiselőadást egyikük életéről vagy készítsenek tablót, gyűjteményt erről!
Gyűjtsék össze a magyar származású Nobel-díjas tudósok neveit, tevékenységi területeiket!
Beszéljenek a magyar sporttörténet kiemelkedő alakjairól, értékeljék az elmúlt olimpiák magyar részvételét!
Említsenek világhírű magyar festőket, zeneszerzőket, filmművészeket! Tartsanak kiselőadást egyikük életéről!
Keressenek példákat a napi sajtóban Magyarország kiemelkedő kulturális eseményeire!
Kapcsolódások
történelem, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Tudjanak beszélni családjukról, lakhelyükről, lakókörnyezetükről. Legyenek tisztában lakóhelyük múltjának főbb eseményeivel, tudják ezt szóban ismertetni. Ismerjék a Magyarországon élő nemzetiségeket, kultúrájukat. Ismerjék a főbb családi, egyházi és állami ünnepeket, tudjanak beszélni ezek jelentőségéről. Ismerjék az Európai Unió fejlődésének főbb lépéseit. Legyenek tisztában Magyarország európai uniós csatlakozásának jelentőségével, tudjanak erről rövid szóbeli ismertetést adni.
Társadalomismeret, emberismeret és etika 8. évfolyam
Célok és feladatok
A társadalomismeret hozzásegít ahhoz, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak saját koruk társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között. Az ismereteken túl ez mindenekelőtt a társadalmi problémák iránti érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését jelenti. Az emberismeret az önismeret elmélyítéséhez járul hozzá. Segíti a tanulók értékek iránti pozitív viszonyulását, a reális énkép, a korszerű emberkép és világkép fontosabb elemeinek kialakítását, a kommunikáció, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés képességének erősítését.
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, elbeszélő szövegekből, filmekből, tömegkommunikációs eszközökből (pl. családom története, a fővárosi hajléktalanok, a globális felmelegedés problémái). (k, i)
Szövegek értő olvasása, kulcsszavak, kulcsmondatok keresése (pl. szépirodalmi, tankönyvi szövegek, illetve a napi sajtó beszámolói). (ek, i)
Információk gyűjtése adott témához könyvtárban, médiatárban, interneten, a gyűjtött anyagokból tartalmi ismertető készítése (pl. a világvallások, különböző korok elképzelései a tanulásról). (i, lk)
2. Kritikai gondolkodás
Kérdések önálló megfogalmazása (bármely témában). (kr)
A lényeg kiemelése írott és hallott szövegből, tételmondat meghatározása, szövegtömörítés, átformálás adott szempont szerint (bármely témában). (lk, k)
A cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása (pl. frusztráció és agresszió, életmód és egészség, atomenergia és nukleáris környezetszennyezés). (kr, lk, é)
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése (bármely témában). (k, n, d, lk)
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi jelenségekről (pl. munkanélküliség, az oktatási rendszer problémái, népességcsökkenés). (d, n, é)
Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi jelenségek hátteréről, okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen (pl. szegénység, alkoholizmus, öngyilkosság). (k, n, d, kr)
Híres emberek jellemzése, feltevések viselkedésük mozgatórugóival kapcsolatban (pl. Albert Schweitzer, Martin Luther King, Kalkuttai Teréz anya). (n, lk, kr)
3. Kommunikáció
Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi témáról. (Pl. Mitől sikeres az ember? Melyek a legfontosabb emberi parancsok? Mire jó a politika?) (d, egy, kr)
A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, saját vélemény érthető megfogalmazása, mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele (bármely témában). (k, n, egy)
Szóbeli beszámoló, illetve fogalmazás írása társadalmi, etikai témáról (bármely témában). (k, n)
Történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése (pl. az orvosi rendelőben, találkozás egy koldussal, leszokom a dohányzásról). (k, egy, kr)
Témakörök
1. Önismereti alapkérdések (10 óra)
Tartalmak
Az én. (ÉN, TE, F)
Értelmi képességek - tanulás. (ÉN, TE, T, F)
Érzelmek, indulatok. (ÉN, TE, F)
Belső mozgatóerők. (ÉN, TE, F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állat, ember, test, lélek, szellem, érzelem, intelligencia, kommunikáció, gondolkodás, tanulás, képesség, önismeret, identitás, önmegvalósítás, életút, betegség, egészség, fogyatékosság
Tanulói tevékenységek
Családfa, családtörténet vázlatos elkészítése, esetleg bemutatása.
Egyszerű önismereti gyakorlatok végzése.
Könyvtári gyűjtőmunka ismeretterjesztő pszichológiai művekből, kézikönyvekből.
Élethelyzetek elemzése (irodalmi, történelmi vagy valós szituációk felidézésével), a választások, a döntések helyes vagy helytelen voltának indoklása.
Kapcsolódások
biológia, irodalom, történelem
2. Egyén és társadalom (12 óra)
Tartalmak
Emberi kapcsolatok. (ÉN, TE, F)
A szocializáció. (ÉN, TE, F, T)
Az együttélés szabályai. (ÉN, TE, F)
Nemiség, szerelem, házasság. (ÉN, TE, F)
Droghasználó társadalom. (ÉN, TE, F)
Hit és vallás. (ÉN, TE, F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: társadalom, szocializáció, egyén, közösség, érdek, konfliktus, szolidaritás, mi-tudat, előítélet, nyitottság, tolerancia, nemiség, szexualitás, szerelem, hit, vallás, lelkiismeret, erkölcs, erkölcsi normák, értékrend, világnézet
Tanulói tevékenységek
Esettanulmányok készítése a média anyagainak segítségével a társadalmi deviancia egyes jelenségeiről és kezelési módjukról (pl. alkoholizmus, droghasználat).
Információk gyűjtése könyvtárban a szerelem és házasság régi (történelmi) formáiról.
Vita az erkölcsi parancsokról és az egyén szabadságának határairól.
Vallások jellemző vonásainak összegyűjtése ismeretterjesztő filmekből és az információk rendszerezése.
Kapcsolódások
irodalom, történelem
3. Társadalom, társadalmak (12 óra)
A B változat esetén a témakör a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyba van integrálva!
Tartalmak
Közösség és társadalom. (E, TE, F)
Munka és gazdaság. (E, TE, F)
Egyenjogúság és egyenlőtlenség. (E, TE, F)
Társadalmi konfliktusok. (E, TE, F)
Kultúrák keveredése. (E, TE, F)
Globális problémák - erkölcsi kérdések. (K, I, TE)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hatalom, politika, demokrácia, érdekérvényesítés, érdekegyeztetés, emberi jogok, állampolgári jogok, egyenlőség, egyenlőtlenség, diszkrimináció, emberi méltóság, biztonság, hazaszeretet, vállalkozás, gazdálkodás, civilizáció, kultúra, globalizáció
Tanulói tevékenységek
Vállalkozásalapítási ötletek összegyűjtése csoportmunkában, vita arról, hogy melyik üzleti ötletre alapítanának vállalkozást.
Kiselőadás készítése arról, hogy hogyan jelentkezik egy globális probléma saját környezetünkben.
Tájékozódás, adatgyűjtés a legfrissebb statisztikai kiadványokból a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozóan.
Fiktív családi költségvetés (havi) elkészítése.
Kapcsolódások
történelem, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait. Legyen képes egyszerű társadalomismereti szöveg értelmezésére, jellemzőinek kiemelésére. Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni. Tudjon érvelni saját etikai meggyőződése mellett.
A főbb fogalmak összefüggésrendszere
Történelem, állampolgári és társadalmi ismeretek 
(5-8. évfolyam)
1. Nép, nemzet, állam
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2. Gazdálkodás-gazdaság
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3. Hadseregek, háborúk
file_2.wmf
 



4. Vallások, egyházak
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5. Emberi jogok, politikai jogok
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6. Technika, tudomány
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7. A totális diktatúrák jellemzői
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8. A demokratikus rendszerek jellemzői
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9. A magyar állampolgárok jogai és kötelességei
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10. A Magyar Köztársaság kormányzati rendszere
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11. Az önkormányzatok
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12. Művelődés, egészségügy, szociálpolitika
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Ember a természetben
Az Ember a természetben műveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alpvető célja, hogy megalapozza a tanulók természettudományos ismereteit a szűkebb és a tágabb környezetükről.
Továbbá feladata az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az ember és a természet összetartozásának, egymásrautaltságának, az ember természetben betöltött helyének és szerepének felismertetése. A természetben lezajló változások, kölcsönhatások, jelenségek tudományos bemutatása, modellezése, magyarázata. Pozitív attitűdök kialakítása, tudatosan cselekvő emberek formálása.
A műveltségi terület sajátos nevelési és képzési feladatainak teljesítése révén hozzájárul a természet megszerettetéséhez, az értékeinek megóvása iránti felelősség alakulásához.
A Nemzeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az Ember a természetben műveltségi területben megfogalmazott tartalmak integrált vagy önálló tantárgyak keretében oktathatók legyenek.
Az 1-4. évfolyam természet- és társadalomismeret tantárgya integráltan tartalmazza az Ember a természetben műveltségi terület adott életkorra megfogalmazott ismereteit és fejlesztési feladatait, melyhez szervesen kapcsolódnak az Ember és társadalom műveltségi terület társadalmi környezetet bemutató elemei.
Az 5-6. évfolyam természetismeret tantárgya szintén integrált tanagyaggal alapozza meg a fizikai, a biológiai és a kémiai önálló tantárgyainak természettudományos ismereteit úgy, hogy tartalmában és szemléletében szervesen épül a természet- és társadalomismeret tantárgyára.
Az 1-6. évfolyamok alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A tanulók megfigyelik saját testük működését, közvetlen természeti és társadalmi környezetüket, tapasztalatokat gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, méréseket végeznek. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé az éltkornak megfelelő megismerési módszerek elsajátítását, gyakorlását és a tapasztalatok rögzítését.
A 7-8. évfolyam fizikai, biológiai és kémiai tantárgyi órakeretében - bár külön tantárgyként tanítva, de mégis egységben - lehetőség van a korszerű természettudományos szemléletmód fokozatos kialakítására.
A tanulók életkorának megfelelően mód nyílik az absztrakt gondolkodás fejlesztésére és az önálló tanuláshoz, önműveléshez szükséges ismeretek, képességek megalapozására.
Célok és feladatok
Az alapozó és a fejlesztő szakasz szervesen folytatja az 1-4. évfolyamon megkezdett nevelő-oktató munkát, a készségek és képességek fejlesztését.
A műveltségi terület tartalma biztosítja a korszerű természettudományos műveltség, világkép, szemléletmód kialakítását. A tanulók megismerkednek a közvetlen, majd a tágabb környezetük anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezetük változásaival, kölcsönhatásaival, jelenségekkel és törvényszerűségekkel.
Az alapozó és a fejlesztő szakasz egymástól pedagógiailag jól elkülönül, mert az 5-6. évfolyam tanulóinak gondolkodása az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épít, majd a 7-8. évfolyamon előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. A tanterv ezt a pedagógia kettőséget jól tükrözi, mert a természetismeret integrált, a fizika, a biológia és a kémia önálló tantárgyként alapozza meg a tanulók természettudományos ismereteit.
A nevelő-oktató munka lehetőséget biztosít az általános természettudományos fogalmak, eljárások és szemléletmódok formálására, a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatására. A természettudományos megismerési módszerek fejlesztésére, az önálló megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek, mérések végzésére, gyakorlatias tudás megszerzésére.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
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A tantárgyak kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba.
A tanulók értékelése
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és értékelése.
Módszerét tekintve belső értékelés.
Formáját tekintve félévkor és tanév végén írásos összegző értékelés, a tanulók az iskola pedagógiai programjában elfogadottak alapján szöveges értékelést vagy érdemjegyet kapnak
5-6. évfolyamokon, tanévsorán értékeljük a tanulók szóbeli megnyilvánulását, írásbeli teljesítményét, manuális tevékenységét.
A szóbeli értékelése egész évben folyamatosan történik.
A szóbeli értékelés alapjai lehetnek:
a tanuló tényismereti szintje,
a szaknyelv használata,
az ismeretek alkalmazása,
a megfigyelési tapasztalata,
a vizsgálódás eredménye,
a gyűjtőmunkája,
az órai aktivitása.
Egy-egy témakört témazáró teszt vagy feladatlap íratásával zárjuk.
A 7-8. évfolyamokon mivel követelményként jelenik meg az egyszerű vizsgálatok és kísérletek elvégzése, így szükséges a gyakorlati tevékenységek egyéni értékelése.
A kommunikációs képességek fejlesztése szempontjából fontos a lehetőségekhez mérten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése érdekében a témaközi rövid írásos beszámoló és a témazáró teszt vagy feladatlap íratása.
A feladatokat feladatbankból érdemes kiválasztani, mert így a mért eredmény összevethető az ott található szórástáblázatban foglaltakkal. Nagymértékű eltérés esetén az okokat feltárva még a tanmenet módosítása - korrekciós óra beiktatása - is elfogadható.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Az ötödik-hatodik évfolyamon a természetismeret tantárgyhoz a nem szakrendszerű oktatásban tanító, illetve konduktori, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges.
Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátittotta a hat-tizenkettő éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges módszereket.
A hetedik-nyolcadik évfolyamon a fizika, biológia, kémia tantárgynak megfelelő képesítést nyújtó tanári végzettség szükséges.
Tárgyi feltételek
Az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök (kiegészítve - szükség szerint - saját készítésű eszközökkel); szaktantermek; iskolai könyvtár (lehetőség szerint), megfelelve a 11/1994. MKM rendeletnek.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tanterv megvalósulásához a következő tartalmi és minőségi kritériumokat javasoljuk figyelembe venni.
A megfelelő tankönyv ismérvei:
a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret,
az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő,
alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére,
az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető,
a tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának,
a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást,
a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi kapcsolatokban az eligazodást,
a minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési eljárások megfelelőek,
az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához,
és esztétikus külső és belső megjelenítés.
Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv.
Tantárgyi tantervek
Természetismeret
Célok és feladatok
A természetismeret tantárgy tartalmában, szemléletében az 1-4. évfolyam természet- és társadalomismeret tantárgyára épül, azzal egységet alkot.
A tantárgy legfontosabb célja és feladata az 1-4. évfolyamokon elsajátított elemi szintű természettudományos ismeretek bővítése, a kialakult jártasságok, készségek, képességek továbbfejlesztése és a természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességek megalapozása. Nem cél az elvont tudományos fogalmak meghatározása, definíciószerű megtaníttatása.
Kívánatos, hogy a tanulók személyes tapasztalatok útján jussanak el a természet szépségeinek, értékeinek megismeréséhez.
Az ismereteik alapján elvárható a természeti jelenségek elemi szintű értelmezése, a bekövetkező változások felismerése, a természeti jelenségek, folyamatok oksági összefüggéseinek megértése, a lényeges elkülönítése a lényegtelentől.
Tegye lehetővé a tanulók számára, hogy alapfokon megismerjék, elsajátítsák a természettudományos kutató módszereket: a vizsgálódást, a megfigyelést, a mérést, a kísérletezést, az összefüggések felismerését, az eredmények elemzését és értékelését, továbbá biztosítsa a tapasztalatokat szakszerű megfogalmazását szóban, rögzítését írásban, rajzban. Fejlessze a tanulók tanulási képességeit.
Ösztönözze a tanulókat a taneszközökön kívüli ismerethordozók használatára és az önálló ismeretszerzésre.
Követelmények
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott technikai és társadalmi kérdésekkel.
Tudja elemezni a környezetre kifejtett emberi és társadalmi hatásokat, e hatások által okozott problémákat, ismerje fel és keressen megoldási módokat ezekre a problémákra. Hasonlítsa össze saját elképzeléseit a tudományos elképzelésekkel. Lássa a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát és fejlődését. Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
Alkalmazza a megismert természeti törvényszerűségeket a technikai eszközök működésének és a folyamatok magyarázatára.
2. Természettudományos megismerés
Tudja megfogalmazni és elmondani a természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel, folyamatokkal összefüggő elképzeléseit.
Tudjon önállóan és csoportmunkában egyszerű megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. Lássa, hogy ismereteit folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet is bővitheti. Tudja használni az ismerethordozókat csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. Tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban rögzíteni a megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket. Legyen képes a különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Az anyag
Ismerje meg az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és az anyagmegmaradást bemutató jelenségeket.
Ismerje fel a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Legyen képes egyszerű anyagok technikai formálására.
Tudja a tömeg és a súly fogalmát elválasztani a szilárd és a kemény fogalmaktól. Ismerje meg, hogy a levegőnek (gázoknak) tömege és súlya van.
Legyen képes a halmazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű megfigyelésére, az olvadás és az oldódás megkülönböztetésére és értelmezésére. Tudja a halmazállapot-változásokról tanultakat összekapcsolni az időjárási jelenségekkel.
Ismerje meg az anyag szerkezetével kapcsolatos részecskeképet, egyszerű golyómodellt és konkrét példákon a részecskékből való felépítettséget. Ismerje a kristályos anyagokat. Tudja megmagyarázni a keveredési folyamatokat. Ismerje fel az összetett rendszerek összetevőit.
Tudjon csoportosítani anyagokat tulajdonságaik alapján, és legyen képes az egyes tulajdonságok anyagszerkezeti értelmezésére.
Energia
Ismerje a kvalitatív energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat, energiaforrásokat és az energia átalakukási folyamatokat.
Tudja példák segítségével bemutatni az energiamegmaradást és az energiaterjedést. Ismerje az energiahordozók jelentőségét, az energia iránti igényt, a készletek végességét és az energiatakarékosság jelentőségét. Tudatosuljon benne az energiatakarékos magatartás.
Információ
Szerezzen gyakorlatot az információközléssel kapcsolatos játékokból, pl. kódolás, dekódolás.
A tér
Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén. Legyen képes hely, irány, távolság meghatározására és a világtájak, földrajzi fokhálózat, térkép használatára. Tudja Magyarországot elhelyezni Európában és a Földön. (Ezek a követelmények a Földünk és környezetünk tantárgyban valósulnak meg.)
Idő és a mozgás
Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni. Tudatosuljon benne a mozgás általános jellege. Példákon keresztül ismerje meg a helyváltoztató, helyzetváltoztató, aktív és passzív mozgásokat. Ismerje meg az időjárási és éghajlati jelenségeket, az évszakok változásait. (Ezek a követelmények a Földünk és környezetünk tantárgyban valósulnak meg.)
Lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
Ismerje meg a Föld tengelyferdeségének következményeit, a földrajzi övezetességet, a kontinenseket, óceánokat. Ismerje fel a felszínformákat, a felszínváltozások folyamatainak, és Magyarország vagy egy kontinens földrajzi leírását. (Ezek a követelmények a Földünk és környezetünk tantárgynál valósulnak meg.)
Rendszer
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Legyen képes egyszerű táplálékláncokat, táplálékhálózatokat összeállítani.
Legyen képes az életközösségekben szerepet játszó szabályozási folyamatok elemzésére.
Ismerje fel az oldódás, halmazállapot-változás, az lassú és gyors égés folyamatait, a hőtágulást, a testeknek folyadékban való úszását, lebegését és ismerje meg e jelenségek és folyamatok leírásait. Egyszerű mérésekkel, kísérletekkel ismerje meg az egyensúly fogalmát.
Az élet
Használja az életjelenségeken alapuló életértelmezést az élővilág elemzése során. Fogadja el az élővilág relatív állandóságát, hosszú időszak alatt lezajló átalakulását és ebben a folyamatban ismerje fel az öröklés lehetséges szerepét. Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjeit. A sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet fogalmakat. Legyen képes az élőlényeket megadott szempontok alapján (nagyobb „osztályok” nevével) besorolni, csoportosítani. Tudja összehasonlítani a növényi és állati anyagcserét, és összekapcsolni az öröklődést a szaporodással.
Ismerje meg alapszinten az emberi test felépítésének, működésének jellemzőit és az egyes szervrendszerek gyakoribb betegségeit, és azok megelőzését. Tudja a szervezete pubertáskori változásait és ezek okait. Ismerje és alkalmazza helyesen az egészséges életmód szabályait, tudja mit kell tennie szervezete egészséges fejlődése érdekében. Ismerje az egészségét veszélyeztető környezeti hatásokat és törekedjen ezek kiküszöbölésére. Lássa a betegségek megelőzésének fontosságát.
Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait. Ismerje fel a szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket.
Alakuljon ki benne a környezetvédelmi tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jövőbeni alakulásáért.
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Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérésvégzés vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában. Az eszközök balesetmentes használata. 
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata csoportmunkában. 

Megfigyelések, mérések, kísérletek eredményeinek elemzése, értékelése és következtetések levonása. 
A rész és az egész viszonyának, az eltérések és az azonosságok értelmezése.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok megismerése, betartása. 


Az ismerethordozók használata tanórán csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban. 
Egyszerű vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommu- 
nikáció 
Narratív 
Döntési 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Szabály- 
követő 
Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség
1. A testek tulajdon- 
ságai, a mérés
6
5
A tudománytörténet néhány nagy alakjának élettörténete munkássága, eredményei. 
Megfigyelés, kísérlet, mérés. Érdekes példák bemutatása a megfigyelésre, a kísérletre és a mérésre. 
Test és az anyagok. A köznapi szóhasználat és a fizika szóhasználatának összevetése. A testek tulajdonságai. 
Halmazállapotok. A szilárd, folyékony és légnemű anyagok jellemzése. 
A testek tömege. A tömeg szó használata köznapi értelemben. 
Erőmérés. A rugós erőmérő működése. Különféle erők mérése. Erő, erőmérés. 
A testek súlya. A súly érzékeltetése példákkal. A tömeg és a súly megkülönböztetése a tömeg állandósága és a súly változósága alapján (pl. űrhajózás). 
A levegő tömege és súlya. Érzékeltetés konkrét kísérletek és adatok alapján. 
Az idő mérése. Ismétlődő jelenségek: a mérés lehetséges mértékegységei. 
A hőmérséklet mérése. A víz, a levegő és az emberi test hőmérsékletének mérése.
Rövid beszámoló híres magyar fizikusok munkásságáról. 
Egyszerű megfigyelés, kísérlet és mérés végzése. 

A test és az anyag megkülönböztetése konkrét példákon. 

A szilárd, folyékony és légnemű anyagok felismerése konkrét példákon. 
Tömegmérés digitális mérleggel vagy karos mérleggel. A tömeg feltüntetésének megkeresése különböző árucikkeken. 
Erőmérés. 
A súly érzékeltetése a kezünkre ható erőként. A tömeg és a súly megkülönböztetése konkrét példákon. 

Példák megnevezése arra, hogy a levegőnek tömege, illetve súlya van. 

Időmérés stopperórával. 

A hőmérséklet mérése.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
1. évfolyam 
A tárgy és anyag közti különbség. Különféle anyagok felismerése. 
Halmaz- 
állapotok. 
2. évfolyam 
A víz tulajdonságai. Halmaz- 
állapotai. 
A levegő tulajdonságai, mozgása. 
Az anyagok tulajdonságai. Alaktartás, átlátszóság, összenyom- 
hatóság. 
Térfogat-, tömeg-, hőmérsék- 
letmérés. 
3. évfolyam: 
A fagyás, párolgás. 
Az időjárás elemei. 

2, 3.1
Kommu- 
nikáció 
Döntési 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Szabály- 
követő 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség
2. Fizikai jelenségek
7
6
Az egyensúly vizsgálata. Egyensúly a mérlegen, a hintán és más eszközökön. 
Egyensúly a vízben. A vízben úszó, lebegő és lemerülő testek „egyensúlya”. Úszás, lebegés, lemerülés. 
Energiafajták, energiahordozók. Az energia szó használata a hétköznapi szóhasználatnak megfelelően. 
Olvadás és oldódás. A kétféle jelenség bemutatása és megkülönböztetése. 
Hőtágulás. Szilárd, folyékony és légnemű anyagok hőtágulása. 
Hőterjedés. A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás kísérleti bemutatása. 
A hang és a fény terjedése. Hangforrások, fényforrások. A hang és a fény terjedésének kísérleti vizsgálata. 
A mágneses vonzás és taszítás. Két mágnes és a mágnes és a vas közötti vonzás és taszítás bemutatása. 
Kísérletek zsebteleppel. Áramkörök összeállítása. Zárt és nyitott áramkör. Elektromos játékok működésének megfigyelése. 
Információközléssel kapcsolatos játékok (kódolás, dekódolás, a zaj szerepének szemléltetése).
Egyszerű kísérletek az egyensúly vizsgálatára. 
Különböző tárgyak vízbe helyezése, az úszás, lebegés és lemerülés megfigyelése. 

Konkrét példák a különböző energiahordozókra. 

Az olvadás és az oldódás jelenségének felismerése konkrét példákon. 
A hőtágulás jelenségének felismerése gyakorlati példákon. 

A hőterjedés felismerése gyakorlati példákban. 
A hang és a fény terjedésének összehasonlítása. 


Kísérletek mágnespatkóval. 

Áramkör összeállítása zsebtelepből kapcsolókból és zsebizzókból. 

A kódolás, dekódolás, a zaj szerepével kapcsolatos játékok.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
3. évfolyam: 
Az energia. 
A mágnes, vonzás, taszítás. 
A fény, a fényforrások. Átlátszó, áttetsző. 
2, 3.2, 3.3
Kommu- 
nikáció 
Döntési 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség 
Információs kultúra
3. Hazánk élet- 
közösségei 
3.1. Az erdő élet- 
közössége
41 
18
29 
14
Hazánk erdőségei. Az életközösség relatív állandóságának bemutatása. 
Az erdőtípusok legjellemzőbb növényei. 
Lombos erdők, fenyvesek, cserjék, aljnövények. 


Az erdők legjellemzőbb állatai. 
Növényevők, ragadozók. Gerinctelenek. 

A háziasítás folyamata és jelentősége. 

Táplálkozási láncok, táplálkozási hálózatok az erdőben. 
Az erdő élőlényeinek csoportosítása. 
Emlős, madár, gomba, nyitvatermő, harasztok. 
A környezeti feltételek megváltozásának hatása. Az erdők jelentősége, veszélyeztetettsége, pusztulásának okai és a védelme. Savas eső, erdő- és vadgazdálkodás, 
Nemzeti parkok (BNP, ANP), 
Herman Ottó munkássága.
A hazai erdők típusai és környezetei igényének megismerése. Filmnézés, kép bemutató. 
Az erdőtípusok legjellemzőbb növényeinek vizsgálata. A gombafogyasztás szabályainak megismerése. Mérgező gombák felismerése. 

Az erdők legjellemzőbb állatainak testfelépítése, életmódja és ezek közötti összefüggések (pl. ragadozó életmód) megláttatása. 
A vaddisznó háziasítása. 

Táplálkozási láncok, táplálkozási hálózatok az erdőben. 
Az erdő élőlényeinek megadott szempontok szerinti csoportosítása. 

Az erdők védelme, az erdő és vadgazdálkodás jelentősége. 

Gyűjtőmunka: nemzeti parkok élőlényei. 
Kiselőadás készítése Herman Ottó munkásságáról.
Természet és társadalom- 
ismeret 
1. évfolyam: 
A virágos növények, a fák és cserjék részei. Kisállatok életének, külső tulajdon- 
ságainak megfigyelése. 
2. évfolyam: 
A haszon- 
növények és a vadon élő állatok testrészeinek felismerése. 
Élőlények csoportosítása: állat, növény, fás szárú, lágyszárú, emlős, madár. 
3. évfolyam: 
A virág részeinek megismerése. Élőlények csoportosítása: évelő, egynyári, fás szárú, lágyszárú, rovar, emlős, madár.
Kommu- 
nikáció 
Narratív 
Döntési 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség
3.2. A rét élet- 
közössége
10
6
A rét életközösségének legjellemzőbb növényei és állatai. 
Százaz rétek, nedves rétek. 


A környezethez való alkalmazkodás bemutatása néhány példán. Rejtőszín. 

A rét élőlényeinek csoportosítása 

A rét táplálkozási láncai. 

A környezetszennyezés. 
A talaj és a táj értékeinek védelme, megóvása. Talajszennyezés, talajvédelem, permetezés, vegyszerezés. 
Nemzeti parkok (HNP, KNP)
A rét környezeti tényezőinek és legjellemzőbb növényeinek, állatainak felismerése. 
A száraz és a nedves rétek élőlényeinek csoportosítása. 

A környezethez való alkalmazkodás és a testfelépítés, életmód közötti összefüggések feltárása. 
A besorolás gyakorlása. 

A rét táplálkozási láncainak összeállítása. 

Az emberi tevékenység káros hatása a táplálkozási láncokra. 

Csoportos munka. Talajvizsgálat. 

HNP, KNP élőlényei, nevezetességeinek bemutatás kiadványokkal.
4. évfolyam: 
A vete- 
ményeskert és a szántóföld növényeinek testfelépíté- 
sének és működésének megismerése. 
A ház körül élő állatok testfelépíté- 
sének, életmódjának megismerése. 
Élőlények csoportosítása: háziállat, vadon élő állat, zöldségfélék, gyümölcsök, szántóföldi növények 

Földünk és környezetünk 
Hazánk életközösségeinek földrajzi elterjedése.
Kommu- 
nikáció 
Narratív 
Döntési 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség 
3.3.A vizek és a vízpartok élet- 
közössége
13
9
A vizek és vízpartok legjellemzőbb növényeinek élete. A vizek parányi élőlényei. Vízparti fák, lágyszárúak, hínárnövények egysejtűek. 
A vizek és vízpartok jellegzetes állatainak élete. 

A vízi életmódhoz való alkalmazkodás, a testfelépítés és az életmód közti összefüggések megismerése. 
Áramvonalas test, úszóláb, uszony, lemezescsőr. 

Táplálkozási kapcsolatok. Táplálékláncok. 

A vizek és vízpartok élőlényeinek csoportosítása. Rendszerezés. 

A vizek szennyezése. A vizek öntisztulása. Vízvirágzás. 

A víz, a táj értékeinek védelme, megóvása. 
Nemzeti parkok. (Balaton-felvidéki NP, Fertő tavi NP)
A vizek és vízpartok legjellemzőbb élőlényeinek megfigyelése, felismerése. Jellemző tulajdonságok kiemelése. 

A legjellemzőbb állatok (ízeltlábúak, gyűrűsférgek, puhatestűek, gerincesek) testfelépítése, életmódjának megismerése. 
A vízi életmódhoz való alkalmazkodás bemutatása példákon. 
Táplálkozási kapcsolatok a vízben és a vízparton. 
A besorolás gyakorlása. 

A vizek minőségének vizsgálata. 

Nemzeti parkok bemutatása, pl. képekkel, filmen. Gyűjtőmunka, képek a NP élőlényeiről, nevezetességeiről.
Magyar nyelv és irodalom 
Hazánk élőlényeit bemutató irodalmi művek. 

Művészetek 
Hazánk élőlényeit bemutató művészeti alkotások. 

Életvitel és gyakorlati ismeretek: természetes anyagok megmunkálása 


2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Kommu- 
nikációs 
Szabály- 
követő 
Lényeg- 
kiemelő 
Problé- 
mamegoldó 

Környezeti nevelés 
Tanulás
4. Az életközösségek általános jellemzése
6
5
Az élőlények környezete. 
Az élettelen környezeti tényezők. 
Napsugárzás, hőmérséklet, levegő, víz, talaj. 
Élő környezet. 
Az élőlények tűrőképesség. 
A tűrőképesség ábrázolása. Szűk tűrés, tág tűrés. 
Az életközösségek felépítése. 
Termelő szervezetek, elsődleges, másodlagos, harmadlagos fogyasztók, lebontó szervezetek. 
Táplálkozási kapcsolatok. 
Az életközösségek anyagforgalma, az energia áramlása. 

Egy önszabályozó rendszer bemutatása. Az egyensúlyra vezető folyamatok. 
A mesterséges és természetes életközösségek jellemzői. 

A környezetszennyezés hatása az életközösségekre, környezetvédelem.
Néhány megismert élőlény életfeltételeinek összehasonlítása. 
Élőlények csoportosítása: melegkedvelők, hidegtűrők, sötétségtűrők, fénykedvelők, árnyéktűrők, szárazságtűrők, nedvességkedvelők. 
A tűrőképesség grafikus ábrázolása. Az élőlények csoportosítása tűrőképességük alapján. 
A fogalmak gyakorlása. 
Táplálékláncok összeállítása. 


A természetes életközösségek főbb jellemzőinek kiemelése. 
A természetes és a mesterséges életközösségek összehasonlítása. 

A talaj-, a víz- és a levegőszennyezés hatása az élőlényekre. Vizsgálódás.
Kémia: 
Környezetünk (élet szempontjából legfontosabb) anyagainak tulajdonságai. 

Természet- és társadalom- 
ismeret 
3. évfolyam: 
A növények és az állatok életfeltételei. 

Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
Hazánk életközösségei (az élettelen környezeti tényezők és az életközösségek közti kapcsolatok, táplálkozási kapcsolatok). 

2, 3.7, 3.8
A továbbhaladás feltételei
Legyen képes konkrét tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére. Tudjon képzetei alapján ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes méréseket, egyszerű kísérleteket balesetvédelmi szabályok betartásával elvégezni.
Ismerje meg az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Tudja a tömeg és a súly fogalmát elválasztani a szilárd és a kemény fogalmaktól. Ismerje meg, hogy a levegőnek (gázoknak) tömege és súlya van. Legyen képes a halmazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű megfigyelésére. Ismerje fel a halmazállapot-változás, a hőtágulást, a testeknek folyadékban való úszását, lebegését és ismerje meg e jelenségek és folyamatok leírásait.
 Ismerje a kvalitatív energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat.
Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni.
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Legyen képes egyszerű táplálékláncokat, hálózatokat összeállítani. Értse meg a természet védelmének jelentőségét.
Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjeit. Legyen képes az élőlényeket megadott szempontok alapján csoportosítani.
Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait
6. évfolyam
Kulcskom- 
petenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óra- 
szám
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyamatosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérésvégzés vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata csoportmunkában. 

Megfigyelések, mérések, kísérletek eredményeinek elemzése, értékelése és következtetések levonása. 
A rész és az egész viszonyának, az eltérések és az azonosságok értelmezése.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok megismerése, betartása. 
Az ismerethordozók használata tanórán csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban. 
Egyszerű vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommu- 
nikáció 
Narratív 
Döntési 
Lényeg 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség
1. Anyag 
1.1.Az anyag sokoldalúsága 
10 
1
7 
1
Az anyagok csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján, egyes tulajdonságok anyagszerkezeti értelmezése. Az anyagok sokoldalúsága, az anyagfogalom kiterjesztése különböző anyagfajtákra.
A környezetünk anyagainak osztályozása tulajdonságaik (pl. halmazállapot, szín, szag) alapján. Csoportosítás érzékszervekkel, méréssel. A tapasztalatok értelmezése.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
1. évfolyam: 
Az anyagfélék. 
Egyszerű keverékek, oldatok készítése. 
3. évfolyam: 
A víz és a levegő. 
Oldószer, oldat, oldott anyag, szén-dioxid.

1.2. A víz sokoldalúsága és sokfélesége
6
3
A víz vizsgálata. 
A víz tulajdonságai. a hideg és meleg víz térfogatmérése. A „víz” súlya, hőmérséklete. 
Hőtároló, hőfelvevő és -leadó képesség. 
A „híg” és a „sűrű” folyadékok. 
A desztillált víz és „sós vizek” elektromos vezetése. 
A víz halmazállapotai. 
A víz, mint kötő- és lazítóanyag. Formázható, de alaktartó anyagok. 
Színes vizek. Kölcsönhatás a fénnyel. Átlátszó és színes. 
Zavaros vizek. A vízben lebegő anyagok, az átlátszóság változása. 
Illatos, szagos és ízes vizek. 
Veszélyes vizek. (Háztartási savak, lúgok, fertőtlenítőszerek) 
Becslések, mérések végzése a vízzel. 


A folyósság (viszkozitás) és a sűrűség megkülönböztetése, a folyadékok megfigyelése, összehasonlítása. 

Beszélgetések, élmények. 
Homok, anyag, lisztgyurma, szalma, csuhé formázása. 
Színes vizek előállítása. Indikátorok színváltozása. Elképzelések a fény és az anyag kölcsönhatásáról. 
Zavaros vizek előállítása. 
Illatok, szagok érzékelése.
Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
Halmaz- 
állapotok, 
Tömeg, súly, hőmérséklet mérése, olvadás, oldódás, 
Lebegés, úszás. 
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1.3. Az anyagok sokfélesége
3
3
Oldatok. 
Halmazállapotok. Szilárd, folyadék, gőz, gáz. A gázok összenyomása. A szilárdság és a keménység fogalmának alválasztása a tömeg és a súly fogalmaitól. 
Keverékek. Kristályos anyagok keveredése.
A megismert jelenségek alkalmazása. 

Gyűjtőmunka, tablókészítés, beszélgetés. 
3.1
Kommu- 
nikáció 
Narratív 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Honismeret 
Környezeti nevelés 
Testi egészség
2. A változások 
2.1. A változások sokfélesége 
6 
2
5 
2
A halmazállapot-változások az energiaváltozások szemszögéből. 
Az olvadás és az oldódás. 
Az olvadás és az oldódás összehasonlítása, az oldódás mértéke, összetétele: az arányok jelentősége. 
Az égés.
Az energiaigény érzékelése. Csoportmunka: mérés a hipotézis és az elképzelések ellenőrzésére. 
Színtelen és színes anyagok oldása. 
Elképzelések az oldódásról. 

Különféle anyagok égésének megfigyelése.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
3. évfolyam: 
Az energia, energia- 
források. 
Az égés. 
4. évfolyam: 
Energia- 
hordozók.

2.2. A változások sokolda- 
lúsága
3
2
A halmazállapot-változás az energiaváltozások szemszögéből. 
Az oldódást kísérő energiaváltozások. 
A hő és a fény hasznosítása. 
Az energiahordozóink, energiaforrásaink. 
A megújuló energiaforrásaink megismerése (a nap-, a víz-, a szélenergia és a földi energiahordozók). 
Az energiahordozók jelentősége a hétköznapokban, az energia iránti igény felismerése. 
Az energiatakarékosság jelentősége és konkrét módozataival való ismerkedés. 
Energiatakarékos magatartás kialakítása. A hulladékok újrahasznosítása. A környezetkímélő energiatermelés. 
Az égés feltételei. 
Tűzveszélyes anyagok, tűzvédelmi szabályok
Az energiafajták megismerése. 
A megváltozás és a megváltoztatás élménye. Energiadiagram tanulmányozása. 
Az energiahordozók, energiaforrásaink csoportosítása. 



Beszélgetés a Föld energiahordozó-készlete végességének problémájáról. 
Beszélgetés az emberiség energiagondjainak megoldásairól. Az energiapazarlás csökkentésének fontossága, megvalósítása a mindennapi gyakorlatban. 


Az égés kísérő jelenségei. A tűzoltás, az égés feltételeinek megismerése.
Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
Az energia, energia- 
megmaradás, 
hőtágulás, égés, 
Fény, fény terjedése. 
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2.3. A változások értelmezése részecs- 
kékkel.
1
1
A halmazállapotok jellemzése részecskékkel. 
A halmazállapot-változás értelmezése részecskékkel. 
Oldódás értelmezése részecskékkel.
Modellezés, az elképzelések megvitatása.
2, 3.2.
Kommu- 
nikáció 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 

Tanulás 
Környezeti nevelés 
Informá- 
ciós 
k. 






Kommu- 
nikáció 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Probléma- 
megoldó 

Tanulás 
Környezeti nevelés
3. A növények és az állatok 
3.1.A növények testfelépítése és életműködései 









3.2. Az állatok teste és élet- 
működései 
20 
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A fénymikroszkóp. 
Ismerkedés a növényi test szerveződésével. A növényi sejtalkotók és feladatuk. 
A növényi szövetek típusai és feladataik. 

Ismerkedés a növényi szervekkel, szervezettel (egyeddel). 

A növények mozgásai. A növények anyagcseréje. A légzés, táplálékfelvétele, anyagszállítás, kiválasztás, raktározás. 
A növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporodás. 

Az állati sejt felépítése. 
Az állati szövetek felépítésének és működésének elemi szintű ismerete. 
Az állatok mozgása, anyagcseréje és szaporodása. Heterotróf táplálkozás. 
A környezet a mozgás és a táplálékszerzés közti kapcsolat. 
A növényi és az állati anyagcsere összehasonlítása.
Ismerkedés a fénymikroszkóppal. 
Az élőlények szervezettségi szintjei. 
A növényi sejt, sejtalkotók és szövetek jellemzése. Növényi metszetek vizsgálata, egyszerű vizsgálati anyagok készítése (levélnyúzatok) és megfigyelése. 
A növényi szervek részei és működésük. 
A gyökér, a gyökérzeti típusok, a szár, a levél, a virág, a termések vizsgálata. 
A növények anyagcseréjével kapcsolatos vizsgálódások és megfigyelések. 
A tapasztalatok elemzése. 


Az állati sejt, szövetek vizsgálata. 
Az állati test szerveződésének bemutatása tipikus példákon. 
Néhány állatok anyagcseréjének megfigyelése. A tapasztalatok megbeszélése. 


A növényi és állati anyagcsere összehasonlítása. A különbségek kiemelése. Táblázatösszeállítás.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
1. évfolyam: 
A virágos növény, a fa és cserje részei. Kisállatok életének, külső tulajdonsá- 
gainak megfigyelése. 
2. évfolyam: 
A növények és az állatok testrészeinek felismerése. 
3. évfolyam: 
A virág részeinek megismerése. 
4. évfolyam: 
A vetemé- 
nyeskert és a szántóföld növényeinek testfelépítése és működése. 
A ház körül élő állatok testfelépí- 
tésének és életmódjának megismerése. 

2, 3.5, 3.8
Kommu- 
nikáció 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Probléma- 
megoldó 

Tanulás 
Énkép és önismeret 
Felkészülés a felnőtt lét szerepére 
Testi és lelki nevelés
4. Az ember 
4.1. Az ember szervezete és egészsége
24
20
Az ember helye az élőlények között, a testének főbb részei. 

Az emberi sejt, szövetek. A főbb szövettípusok megismerése. 

A mozgás szervrendszerének aktív és passzív részei és működése. A csont, az ízületek és az izomzat. A mozgás szervrendszer betegségei és megelőzése. 

A bőr felépítése, működése, ápolása, a kamaszkori bőrproblémák, a bőr leggyakoribb betegségeinek megismerése, bőrgombák, a bőrrák és védekezés ellenük. 
A táplálkozás folyamata, a táplálkozási szervrendszer gyakoribb betegségei. A gyomorrontás, bélférgesség. 
A tápanyagaink. A helyes táplálkozási szokások. 
A fogápolás. 
A légzés szervrendszere és egészsége. A nátha, influenza, tüdőgyulladás, asztma. 
A vér és a keringés szervrendszere. 
A kiválasztás szervrendszere. 

Védekezés a kórokozók ellen, a védőoltások. 
Természetgyógyászat.
Az élőlények nagy csoportjainak bemutatása. 

Különféle szövetek mikroszkópos vizsgálata. 

Az ember legfontosabb csontjainak bemutatása a csontvázon, modellen. 
Testedzés, mozgás. 


Ismerkedés a testápoló szerekkel. 
A napozás káros hatásainak megelőzése, bőrvédő készítmények. 

A táplálék útjának bemutatása modellen, tablón. 

Tápanyagaink csoportosítása szerepük alapján. 
A fogápolás eszközei és használata. 

A levegő útjának bemutatása tablón vagy modellen. 
A szervrendszer tanulmányozása modellen vagy egyéb szemléltetőeszközön. 
A fertőzések elleni egyéni védekezési lehetőségek. Gyógynövényeket bemutató ismertetők gyűjtése.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
1. évfolyam: 
A testünk részei, helyes napirend, étrend, tisztálkodás. Érzékelés. 
2. évfolyam: 
A testünk külső és belső tulajdonságai, élelmiszereink, egészséges táplálkozás, test és fogápolás. Érzékszervek. 
3. évfolyam: 
A testünk működése, a táplálkozás és a táplálkozási szokások. Gyakori betegségek felismerése, elemi ellátása. 
4. évfolyam: 
A bőrünk ápolása. 

Testnevelés 
Testedzés, sportolás - az ember mozgás-szervrendszere.




A fiúk és a lányok szaporító szervrendszere. Nemi szervek megismerése. 
Az ember növekedésének és fejlődésének szakaszai. A szülés utáni fejlődés szakaszainak megismerése. 
A kamaszkor testi és lelki változása. 
Egészségünk megőrzése. Helyes napirend (bioritmus), táplálkozás, testedzés. 
A káros szenvedélyek elutasítása. 
A dohányzás, az italozás, a kábítószerek egészséget romboló hatása. 
A baleseteknél előforduló leggyakoribb sérülések.
Ismerkedés felvilágosító kiadványokkal. 
A nemi szervek működése, higiéniája. 
A szülés utáni fejlődés szakaszainak legjellemzőbb testi, lelki és viselkedési megnyilvánulása. 
Serdülőkori testi és szellemi jellemzőink összegyűjtése, korrekciós lehetőségek. 
Napirend összeállítása, kritikai értékelése. 
A káros szenvedélyeket elutasító magatartás kialakítása. Beszélgetés. 

Egyszerű sérülések ellátása. Az elsősegélynyújtás. Csoportmunka.
Magyar nyelv és irodalom 
Az embert bemutató irodalmi szemelvények. 

Művészetek 
Az embert bemutató művészeti alkotások. 

2, 3.8
A továbbhaladás feltételei
Legyen képes konkrét tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére. Tudjon képzetei alapján ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Értse a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes méréseket, egyszerű kísérleteket balesetvédelmi szabályok betartásával elvégezni.
Ismerje az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait Legyen képes a halmazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű megfigyelésére. Ismerje a kvalitatív energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat. Ismerje az energiahordozók jelentőségét, a készletek végességét. Tudatosuljon benne az energiatakarékos magatartás.
Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni. Ismerje meg az élőlények helyváltoztató, helyzetváltoztató, aktív és passzív mozgásait.
Ismerje fel az oldódás, halmazállapot-változás, az égés folyamatait, feltételeit.
Ismerje az élővilág szerveződési szintjeit, a növények és állatok testfelépítését és az anyagcseréjét. Legyen képes az élőlényeket megadott szempontok alapján csoportosítani.
Ismerje meg alapszinten az emberi test felépítésének, működésének jellemzőit és az egyes szervrendszerek gyakoribb betegségeit, azok megelőzését. Tudja a szervezete pubertáskori változásait és ezek okait. Ismerje és alkalmazza helyesen az egészséges életmód szabályait, tudja mit kell tennie szervezete egészséges fejlődése érdekében. Ismerje az egészségét veszélyeztető környezeti hatásokat, és törekedjen ezek kiküszöbölésére. Lássa a betegségek megelőzésének fontosságát.
Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait.
Biológia
Célok és feladatok
A biológia tantárgy tartalmában, szemléletében az 1-6. évfolyam természetismeret tantárgyra épül, azzal egységet alkot.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók olyan képességekre tegyenek szert, amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak és bővíthetik az élő természetről megszerzett tudásukat.
A tudományos megismerés iránti igényük fejlődését segíti a híres magyar tudósok életének, munkásságának bemutatása.
További feladatunk, hogy a tantárgy ismeretanyagával olyan természetszemléletet, biológiai tudást alakítsunk ki, amellyel a tanulók megismerik a földi élet sokféleségét, változatosságát és a természet szépségét. Felismerik az életközösségek tagjainak egymásra hatását, a természeti tényezők dominanciáját és a biológiai egyensúly jelentőségét, a növény- és állatvilág védelmének fontosságát, a genetikai örökség, és a biológiai információ védelmét.
Megismerik továbbá a rendszerezés elveit, a rendszertani egységeket, el tudják helyezni a növény- és állatvilág tagjait rokonsági, fejlődéstörténeti alapon a rendszerben. Látják a természet egységét, az anyag körforgalmát a bioszférában, különös tekintettel a szennyeződésekre. Ismerik az evolúció tudományának fejlődését, a földi élet kialakulását. Értik és elfogadják az ember fejlődésének bemutatásával a külső megjelenésükben különböző emberek - emberfajták - azonos értékét.
Ismerjék az egészséges életmód elemeit, tudják ezeket alkalmazni saját életvitelükben. Továbbá ismerjék az egészségkárosító életvitel és a kábítószerek hatásának következményeit. A megszerzett tudás biztosítsa az egészséges életvezetést, a normális emberi kapcsolatokat és az egészséges környezet kialakítására való igényüket.
A tanulók ismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyarország szerepét, lehetőségeit a hazai és a nemzetközi természetvédelemben. Tudatosítsa, hogy a biológia tudomány eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakítson ki a tanulókban anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben.
Követelmények
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
2. Természettudományos megismerés
Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önállóan és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Energia
Ismerje az élő szervezetek energia átalakító folyamatait részletes biokémiai folyamatok ismertetése nélkül.
Információ
Ismerje meg a biológiai információt és annak jelentőségét. Ismerje meg elemi szinten az öröklődés törvényszerűségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.
Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a „biológiai órával” kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a Föld történetét és az evolúciós folyamatok időbeliségét.
Rendszer
Ismerje az ökológiai rendszereket.
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a földi életközösségek jellemző növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Tudjon összeállítani egyszerű táplálékláncokat, táplálékhálózatokat, és legyen képes az életközösségekben szerepet játszó szabályozási folyamatok elemzésére, az ökológiai rendszerek vizsgálatára.
Ismerje az egyensúlyra vezető biológiai folyamatokat, és az élő szervezetekben lejátszódó szabályozási folyamatokat. Értse meg a hormonális és idegi szabályozást. Tudja az idegrendszer főbb részeit felsorolni és ismerje a hormontermelő mirigyek nevét, elhelyezkedését. Ismerje az érzékszervek felépítését, működését és az érzékelés folyamatát. Tudja az érzékszervi fogyatékosság korrigálhatóságának lehetőségét.
Az élet
Ismerje az életjelenségek mélyebb alapjait, az élő szervezetben lezajló folyamatokat, valamint a növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában játszott szerepét.
Ismerje az evolúciós gondolatokat és annak kapcsolatát az élővilág rendszerezesében. Ismerje a lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naív elképzeléseket.
Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjei közötti funkciónális kapcsolatokat, az élővilág országait, a hierarchikus rendszerezés elveit, a fejlődéstörténeti rendszerezés alapjait.
Legyen képes az élőlényeket a megfigyelt és egymással összehasonlított jellemzők alapján felismerni, csoportosítani, rendszerezni, a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba elhelyezni. Tudjon rendszertani ismereteik segítségével egyszerűbb azonosító- és határozókönyvet használni.
Ismerje a szexualitás szerepét az evolúciós folyamatokban.
Ismerje meg az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásait, az alkohol, a drogok, a gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk esetén), a dohányzás egészségkárosító hatásait. Legyen tisztában az egészség fő kritériumaival, s tudja használni az egészséges életmóddal foglalkozó ismeretterjesztő szakirodalmat! Ismerje fel az öröklődés és az egészség közti kapcsolatot, az öröklött kockázatokat.
Tudja azonosítani környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait. Ismerje fel a szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket. Alakuljon ki benne a környezetvédelmi tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jővőbeni alakulásáért.
Témakörök

7. évfolyam
Órák

8. évfolyam
Órák
Témák
A
B
Témák
A
B
1.
Ökologia
3
2
1.
Az evolúció 
17
12
2.
Távoli tájak természetes élővilága
26
16
2.
Örökléstan - Genetika
11
9
3.
Az ember felelőssége a Földért
3
2
3.
Szabályozás 
18
14
4.
Az élőlények rendszerezése
16
10
4.
A káros szenvedélyek, a család és a kapcsolatok 
14
10

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
45
28

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
60
45

Összefoglalás, ellenőrzés
11
8

Összefoglalás, ellenőrzés
14
11

Összesen
56
36

Összesen
74
56
A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről
2. A természettudományos megismerés
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
3.1. Az anyag
3.2. Energia
3.3. Információ
3.4. A tér
3.5. Idő és mozgás
3.6. A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
3.7. Rendszer
3.8. Az élet
Tartalmak
7. évfolyam
Kulcskom- 
petenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óra- 
szám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyama- 
tosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommu- 
nikációs 
Szabály- 
követő 
Lényeg- 
kiemelő 
Probléma- 
megoldó 

Környezeti nevelés
1. Ökológia
3
2
Az egyed feletti szerveződési szintek főbb jellemzőinek megismerése. 
A faj, populáció, társulás, biom, bioszféra fogalma, jellemzőik. 
A populáció kölcsönhatásai. Szimbiózis, élősködés. 
A társulások változásai. Az élőlények napi ritmusa, évszakos ritmusa.
A fogalmak gyakorlása és példák gyűjtése az egyes fogalmakra. 

Példák gyűjtése hazánk életközösségiből a populációk kölcsönhatásaira, a társulások változásaira.
Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
Életközösségek általános jellemzői. 
Hazánk életközösségei. 

2, 3.7, 3.8
Kommu- 
nikációs 
Szabály- 
követő 
Lényeg- 
kiemelő 
Probléma- 
megoldó 
Döntési 
Kritikai 

Környezeti nevelés 
Népismeret 
Egyetemes kultúra 
Tanulás
2. Távoli tájak természetes élő-világa 
2.1 A forró övezet
26 
8
16 
5
Földünk élővilága, az éghajlat és az élővilág övezetessége. 

A Dél-amerikai esőerdők előfordulása és környezeti adottságai. Jellemző növényeinek és állatainak testfelépítése, életmódja. Liánok, fán lakó növények, trópusi fák. 
Az esőerdők jelentősége, pusztulásuk okai és védelmük. 
Ültetvények növényei. 
Az afrikai szavannák előfordulása, környezeti adottságai. Jellegzetes növényei és állatai. 
A szavannák területének csökkenése, az elsivatagosodás problémája. 
A sivatagok környezeti adottságai, előfordulásuk és jellemző élőlényei.
Az éghajlati és növényzeti övek helyzetének meghatározása a Föld domborzati térképén. 
A trópusi életközösségek élőlényeinek felismerése kép, leírás alapján. 
Az élőlények lényeges tulajdonságainak kiemelése. 
Táplálékláncok összeállítása. 
Az esőerdők területcsökkenésének, a sivatag terület növekedésének okainak feltárása. 
Az éghajlat, az élőhelyek és a biomok jellegzetességei közötti kapcsolatok felismerése. 
A megismert élőlények tulajdonságainak összehasonlítása. 
Éhségzónák kialakulása az elsivatagosodás miatt. 
Táplálékláncok összeállítása.
Földünk és környezetünk 
5. évfolyam: 
Az időjárás és az éghajlat elemei. 
6. évfolyam: 
A Föld éghajlati övezetessége. Az éghajlatok jellemzése. Az éghajlat, a talaj hatása a kialakuló növényzetre és az ott élő állatokra. 
7. évfolyam: 
Európán kívüli kontinensek tipikus tájai.

2.2 Szubtrópusi övezet 
1
1
A mediterrán területek földrajzi helye, környezeti adottságai és jellemző élőlényei. Babérlombú erdők.
Termesztett trópusi és mediterrán növények vizsgálata.


2.3 A mérsékelt övezet
5
3
A füves területek előfordulása, környezeti adottságai. Élőlényeinek testfelépítése, életmódja. 
A füves területek pusztulásának okai és védelmük. 
A lombhullató erdők elterjedése, környezeti adottságai, jellegzetes növényei és állatai. 
A tajgaerdő elterjedése, természeti adottságai, jellemző növényeinek és állatainak testfelépítése, életmódja. 
A lombhullató erdők és a tajgaerdők pusztulása és védelmük.
A rét életközösségéről tanultak (életmód és az élőhely közti kapcsolat) felidézése. Táplálékláncok összeállítása. 

A hazai erdőkről tanultak felidézése. 
A megismert növények és állatok megkülönböztető jegyeinek kiemelése. Táplálékláncok összeállítása. 
A megismert élőlények tulajdonságainak összehasonlítása, azonosságok és különbségek felismerése.
Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
Hazánk életközösségei (az erdők, rétek, vizek és vízpartok életközösségei). 

Magyar nyelv és irodalom 
Híres utazók, felfedezők leírásai
Kommu- 
nikáció 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Problé- 
mamegoldó 
Döntési 
Kritikai 

Tanulás 
Környezeti nevelés 
Egyetemes kultúra
2.4 A hideg övezet 

2.5 Hegyvidékek 

2.6.Tengerek és tengerpartok 

3. Ember felelőssége a Földért
2 


1 


6 



3
1 


1 


3 



2
A tundra és a sarkvidékek földrajzi helye, életfeltételei, jellemző élőlényei. Élet a tundrán és a sarkvidéken. Madárvonulás. 
A magas hegyek élővilága. 
Az övezetesség. 
Az óceánok és a tengerek élővilága. 
A földrajzi helyzet, környezeti adottságok. A tengerben élő legfontosabb élőlények jellemzői. 
A tengerek vándorai. 
A tengerek és az óceánok szennyeződései. 
A termelés és a technológiai fejlődés hatásai a természetes környezetünkre. 
A folyamatos fejlődés fenntarthatóságának feltételei. 
A bioszférát károsító hatások, veszélyeztetett fajok, nemzetközi és hazai környezetvédelem. 
Anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása a hétköznapi életben az iskolai lét során.
Példák gyűjtése a madárvonulásokra, a pihenőhelyek védelme Magyarországon. 

Az övezetesség megfigyelése képeken, ábrákon. 
A biológiai órával kapcsolatos néhány érdekes jelenség tanulmányozása. Pl. a tengeri halak és a tengeri emlősök vándorlása. 

Beszélgetés az ember megjelenése óta bekövetkezett bioszféra változásról. 
A változás kedvező és kedvezőtlen hatásairól. (pl. globális felmelegedés, ózonlyuk, savas eső, talajerózió, vízvirágzás). 
A környezetvédelem területei. 
Az anyagok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés. 
Anyag- és energiatakarékos magatartás kialakítása a mindennapok gyakorlatában.
Fizika 
7. évfolyam: 
Nyomás, hőtan 

Kémia 
7. évfolyam: 
Változások 
Természet- 
ismeret 
5-6. évfolyam: 
Környezet- 
szennyezés 
Természet- 
védelem 
A fenntartható fejlődés mint stratégiai elv az 1992. évi ENSZ egyezmény alapján. Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről, Nemzeti Környezet- 
védelmi Program, települési és iskolai környezet- 
védelmi programok összhangja. 
2, 3.7, 3.8
Kommu- 
nikációs 
Szabály- 
követő 
Lényeg- 
kiemelő 
Probléma- 
megoldó 
Kritikai 
Döntési 

Környezeti nevelés 
Tanulás
4. Az élőlények rendsze- 
rezése
16
10
A rendszerezés elvei. A tudományos és a mesterséges rendszerek. A legfontosabb rendszertani kategóriák. 
A rendszertannal foglalkozó híres kutatók életének, munkásságának megismerése. 
A baktériumok és a kékbaktériumok jelentősége, a növényi és állati életmódú egysejtűek általános jellemzői, egészségkárosító hatásuk és ökológiai jelentőségük. 
A gombák általános jellemzői, jelentőségük. 
A moszatok, a zuzmók, a mohák, a harasztok törzse. 
A nyitvatermők és a zárvatermők törzse. 
A kétszikűek és az egyszikűek osztályának jellemzése. 
A szivacsok és a csalánozók testfelépítése. 
A gyűrűsférgek, a puhatestűek és az ízeltlábúak törzse. 
A kagylók, a csigák és a fejlábúak osztályainak jellemzői. 
A rovarok, pókszabásúak és a rákok osztályainak megismerése. 
A gerincesek törzsének főbb jellemzői. 
A halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztályainak megismerése.
Beszélgetés a lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naiv elképzelésekről. 

A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek összehasonlítása, hasonlóságok és különbségek kiemelése. 

A megismert növénytörzsek főbb jellemzőinek bemutatása, a megismert növények felismerése, testfelépítésüknek ismertetése. 
Vázlatos rajzkészítés a növényi szervekről, a részek megnevezése. 
A kétszikűek és az egyszikűek osztályának összehasonlítása. 
A megismert növények felismerése és rendszerbe sorolása. 
A megismert állattörzsek főbb jellemzőinek bemutatása, a megismert állatok felismerése, testfelépítésük ismertetése. 
A gerinctelenek, a gerincesek osztályainak összehasonlítása, a különbségek és az azonosságok kiemelése. 

A tanult állatok felismerésének és rendszerbe sorolásának gyakorlása.
Természet és társadalom- 
ismeret 
2-4. évfolyam: 
A megismert élőlények megadott szempontok szerinti csoportosítása. 
5. évfolyam: 
Hazánk megismert élőlényeinek osztályokba sorolása. 
Hazánk életközösségei 

Matematika 
Halmazok 

3.7 


3.7, 3.8
A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék az egyed feletti szerveződési szintek neveit, főbb jellemzőit.
Ismerjék a távoli tájak életközösségeinek legjellemzőbb fajait, testfelépítésüket, életmódjukat. Tudjanak táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert fajaiból. Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Lássa az élőlény testfelépítése, életmódja és a környezete közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Tudjanak példákat mondani az erdők, szavannák, füves területek károsodásának módjára, a tengerek szennyezésére és azok megakadályozására.
Ismerjék a termelés és a technológiai fejlődés természetes környezetünkre gyakorolt hatásait. A tanulókban alakuljon ki energiatakarékos szemlélet gyakorlata a hétköznapi életben.
Ismerjék a tudományos rendszerezés elveit, a rendszertan főbb kategóriáit. A megismert élőlényeket tudják a rendszertan kategóriáiba sorolni.
Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, a kapott eredményeket a feladatnak megfelelően értelmezni, rögzíteni.
8. évfolyam
Kulcskom- 
petenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óra- 
szám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folya- 
matosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában. 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommu- 
nikáció 
Lényeg- 
kiemelő 
Együtt- 
működési 
Probléma- 
megoldó 
Szabály- 
követő 
Döntési 
Kritikai 

Tanulás 
Környezeti nevelés 
Tudományos világkép 
Egyetemes kultúra
1. Evolúció 
1.1 Evolúció története az élet kialakulása
17 
4
12 
3
Az evolúciókutatás története. 
Lamarc, Cuvier, Darwin munkásságának jelentősége. 
A fajok kialakulása. A változatosság, változékonyság, a létért folyó küzdelem, a természetes szelekció megismerése példákon. 

A Földünk története és az élet kialakulása. 

Élet az ősóceánban, az első élőlények. 
A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek, többsejtűek kialakulása. 

A szexualitás szerepe az evolúció folyamatában. Az ivaros szaporodás jelentősége. 
Beszélgetés az evolúciókutatás történetéről. 

Beszélgetés a fajok kialakulásának folyamatáról. Példák gyűjtése az élőlények létért folyó küzdelméről. 


Földünk történetét bemutató egyszerű táblázat készítése. 
Ismerkedés néhány kormeghatározó módszerrel. 
Filmnézés vagy szemelvények az élet kialakulásáról, az élővilág evolúciójáról. 
Az ivartalan és az ivaros szaporodás összehasonlítása. 

A növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában játszott kritikus szerepének elemzése.
Földünk és környezetünk 
6. évfolyam: 
A Föld kialakulása, fejlődése. 

Természet- 
ismeret 
6. évfolyam: 
Szerveződési szintek. 
A növények és állatok szervezetének felépítése. Az anyagcsere. 

Biológia 
7. évfolyam 
Az élőlények rendszerezése. 

Művészet 
Az életet ábrázoló műalkotások.

1.2 A növényvilág fejlődése
4
4
A fotoszintézis kialakulásának jelentőségének megismerése 


A szárazföldi telepes és szövetes növények kialakulása. 
Moszatok, gombák, lombosmohák. Ősharasztok. 
A virágos növények törzseinek kifejlődése. Nyitvatermők, zárvatermők.
A növényvilág fejlődése során kialakult szerveződési szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése, elemzése. 
A megismert növényfajok fejlettségbeli sorrendjének felállítása. 
Magyar nyelv és irodalom 
Az élet bemutatása irodalmi szemelvé- 
nyekkel. 
Kémia 
A víz, a szén-dioxid, oxigén, nitrogén, ammónia, 
szén-monoxid, metán.

1.3 Az állatvilág fejlődése
5
3
A soksejtű telepes, az első szövetes állatok kialakulása a tengerekben. 
A férgek, puhatestűek és az ízeltlábúak fejlődése. A szárazföldi élethez alkalmazkodás. 
A gerincesek kialakulása, a levegő meghódítása. 
A belső váz, tüdő, belső megtermékenyítés, elszarusodott bőr, állandó testhőmérséklet. 
Az őshüllők világa. 

Az ember származása, a nagyrasszok tulajdonságai. 

Az evolúciós gondolatok kapcsolata az élővilág rendszerezéséhez.
Az állatvilág fejlődése során kialakult szerveződési szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése, elemzése. 

Szervkészítmények és metszetek tanulmányozása. 
A megismert állatfajok fejlettségbeli sorrendjének felállítása. 

Képek gyűjtése a nagyrasszokról. A nagyrasszok felismerése tulajdonságaik alapján. A nagyrasszok, mint az egységes emberi faj részei. 
Az élőlények rendszerbe sorolásának gyakorlása.
2, 3.5, 3.8
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Önismeret 
Felkészülés a felnőtt lét szerepére 
Testi nevelés 
Lelki egészség
2. Öröklődés - Genetika 
2.1.A sejtek felépítése 



2.2.Öröklődés
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A sejtek felépítésének és anyagcseréjének megismerése. 
Sejtalkotók, anyagcsere, felépítő folyamatok, lebontó folyamatok, sejtlégzés, enzimek. 
A sejtmag szerkezete. 
A kromoszómák, gének, a DNS. 

Az öröklés tudományának története. 
Mendel munkássága. 
A testi sejtek és ivarsejtek osztódása és biológiai jelentősége. 
Az öröklődés törvényszerűségei 
Keresztezés, köztes öröklődés, uralkodó - lappangó öröklődés. 
A nemek öröklése, a nemhez kötött örökletes betegségek. 
A mutáció típusa és következménye. 
Génmutáció, kromoszómamutáció. A mutáció mezőgazdasági alkalmazása. 
A génsebészet, génklónozás.
Az emberi sejt részeinek megfigyelése tablón, modellen. 
A lebontó és a felépítő anyagcsere-folyamatok kapcsolata. 

Leewenhoek, Morgan, Watson, Crick munkásságának jelentősége. 
Lexikonból információgyűjtés. 

A testi sejtek és az ivarsejtek osztódásának összehasonlítása. 
Mendel csodatölcsérrel és borsónövénnyel végzett keresztezései. 

Példák gyűjtése a sikeres mutációkra a növénynemesítők, állattenyésztők, dísznövénytermesztők munkáiból. 
Magyar növénynemesítők.
Természet- 
ismeret 
6. évfolyam: 
A növényi, az állati és az emberi sejtek. 

Kémia 
7. évfolyam: 
Kémiai reakciók. 
Katalizátorok. 
Molekulák, atomok 

1, 2,3.3
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3. A szabályozás 
3.1. Alkalmazkodás 





3.2 A hormonrendszer
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A növények és állatok életműködésének alkalmazkodása a környezet változásához. 
Az élő és élettelen környezeti tényezők. 

Az emberi szervezet alkalmazkodása. 
Külső környezet, belső környezet. 
Az alkalmazkodás, a szervek, szervrendszerek működéséről tanult ismeretek alkalmazása. 
A növényi hormonok. 
Serkentő és gátló hormonok. 
Az állati hormonok. 
A növényi és állati hormonok gazdasági jelentősége. 
Az ember hormonrendszere. 
Belső elválasztású mirigyek megismerése és működése. 

A nemi hormonok. 
Elsődleges, és másodlagos nemi jellegek, a menstruáció, a terhesség. A fogamzásgátlás leggyakoribb módjai.
Az élőlényekre ható élő és élettelen környezeti tényezők összegyűjtése. 
Néhány kísérlet beállítása a növények és állatok alkalmazkodására, pl. a halak kopoltyúlégzése és a víz hőmérséklete közötti összefüggés, a növények gázcserenyílás nyitottságának vizsgálata. 
Példák gyűjtése a szervezetünk alkalmazkodására. (Pl. napozás - barnulás, meleg - verejtékezés, hideg - didergés, futás - szapora légzésszám, pulzusszám.) 

A fény hatása a növények növekedésére, megfigyelés. 



A külső és belső elválasztású mirigyek jellemzőinek összehasonlítsa, hasonlóságok és különbségek kiemelése. 
Elsődleges- és másodlagos nemi jellegek csoportosítása.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
1-2. évfolyam: 
Az anyagok vizsgálata érzékszervekkel. 

Természet- 
ismeret 
5. évfolyam: 
A halak légzése. 
6. évfolyam: 
A növények légzése, gázcserenyílás. 
A növények fejlődése. 
Az ember szervezete és működése. 
A mirigyek. 
A bőr, mozgás, táplálkozás, kiválasztás szervrendszer. 
Az idegsejt, idegszövet. 
Biológia 
7. évfolyam: 
Esőerdő növényei, liánok, fánlakó növények, küzdelem a fényért.

3.3 Idegi szabályozás
6
5
Az idegrendszer fejlődése. 
Hálózatos idegrendszer, központi idegrendszer. 
Az ember idegrendszerének felépítése. Idegsejt, ingerlékenység, inger, ingerület, a központi- és környéki idegrendszer. 

Az idegrendszer működése, a reflexek. 
Az idegrendszer kutatásának története. 
Az idegrendszer fejlődési szakaszainak megfigyelése. 

Az emberi idegsejt, idegszövet metszetének megtekintése, mikroszkópos vizsgálódás. 
Az idegsejt vázlatrajzán a részek megnevezése. 
Tanult reflexek megfigyelése. 
A térdreflex működésének megtapasztalása. 
Pavlov, Skinner munkássága.
1, 2, 3.8

3.4 Érzékelés
3
2
A külső és belső környezet változásának érzékelése. 
Az érzékszervek és az érzékelés folyamata. A hallás és a látás fogyatékosság korrigálásának módjai. 

Az idegrendszer és a hormonrendszer együttes szabályozása.
Az érzékszervek felépítésének tanulmányozása modelleken, egyéb szemléltető eszközökön. 
Vizsgálódások az érzékszervekkel: ízlelés, nyomásérző pontok, pupillareflex, hallás vizsgálata. 
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4. A káros szenvedé- 
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Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése. 
A drogok hatása a szervezetre, a megszokás, a fizikai és a lelki függőség kialakulása. Az elvonási tünetek kialakulása a drogok megvonása esetén. 
Kábító, nyugtató hatású gyógyszerekkel való visszaélés. 
Az alkohol hatása az ember tudatára. Az alkoholbetegség kialakulása. Az alkohol magzatkárosító hatása. 
Szerves oldószerek és a serkentők. 
A szenvedélybetegség megelőzése, kialakulása esetén a gyógyítása 
A dohányzás szokásának rövid története. 
Aktív és passzív dohányzás, a dohányfüst magzatkárosító hatása. 
A dohányfüst szervezetet károsító hatásai. Az idült hörghurut, tüdőtágulat, tüdőrák, érelmeszesedés, szívinfarktus. 
Játék-, vásárlásszenvedély, Internetfüggőség.
A szenvedélybetegségek megismerése. 
Személyiségfejlesztési, kommunikációs és önismereti gyakorlatok. 
Szituációs játékok az adott témakörben és elemzésük. 

Drogprevenciós oktatófilmek feldolgozása. 

Az alkohol és a kábítószerek fogyasztásának anyagi hatásai a család, az egyén és a társadalom életére, közös és egyéni árkalkuláció. 

Egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása. A szenvedélybetegségek okozta szervi elváltozások, elhalálozások adatainak összehasonlítása. 

Játék-, vásárlásszenvedély, internetfüggőség életmódra gyakorolt káros hatásának megismerése.
Természet- és társadalom- 
ismeret 
4. évfolyam: 
A testünket károsító anyagok, a dohányzás és a szeszes ital. 
A barátság. 

Összhangban az osztályfőnöki órák (5-8. évfolyamok) tematikával. 

Életvezetési ismeretek és készségek egészség- 
fejlesztő, drogmegelőzési program, 
DADA program. 

4.2 Az életmód 

4.3 Az emberi kapcsolatok


Az öröklés és egészség közti kapcsolat felismerése, öröklött kockázatok. 
Népbetegségek. A betegségek és a helytelen életmód közötti összefüggések. 
Eltérő fejlődésű emberek. 
Egészséges életmód, helyes szokások. 

Az emberi kapcsolatok. 
Barátság, szerelem, családalapítás, gyermekvállalás.
Egészségügyi statisztikai adatok feldolgozása. A „népbetegségek”-re hajlamosító tényezők, rizikófaktorok összegyűjtése. 

Eltérő fejlődésű emberek elfogadása. 
A megismert helyes tisztálkodási, táplálkozási, testmozgási szokásaink ismereteinek rendezése, csoportosítása. 
Beszélgetés az emberi kapcsolatokról, a gyermekvállalás felelősségéről.
Belső koncentráció: 
A nemhez kötött örökletes betegségek. 

2, 3.8 
A továbbhaladás feltételei
Ismerjék a Föld történetének főbb szakaszait, és az élővilág evolúciós folyamatainak időbeliségét és a növények és a fotoszintézis földi élet folyamataiban játszott szerepét. Lássák az evolúció és az élővilág természetes rendszerének kapcsolatát.
Ismerjék a biológiai információ jelentőségét, az örökítő anyag elhelyezkedését, az öröklésmenet törvényszerűségeit.
Ismerjék az élőlények szervezetében lejátszódó szabályozási folyamatokat, a hormontermelő mirigyek nevét, az idegrendszer főbb részeit és elhelyezkedésüket. Tudjanak egy-egy példát mondani az idegi és hormonális szabályozásra.
Ismerjék az alkohol, a dohányzás, a kábítószer élettani hatását. Ismerjék az öröklődés és az egészség közti kapcsolatokat. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Legyenek empatikusak és toleránsak az eltérő fejlődésű emberekkel.
Legyenek képesek vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a kapott eredményeket a feladatnak megfelelően értelmezni, rögzíteni.
Fizika
Célok és feladatok
A fizikatanítás és -tanulás alapvető célja a 7-8. évfolyamon a tanulók megismertetése az alapvető mechanikai, hőtani, elektromosságtani és fénytani tényekkel, jelenségekkel, összefüggésekkel, törvényekkel. Ennek érdekében a következő feladatok megvalósítása szükséges:
Annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a fizika része a természettudományoknak; s eredményeivel jelentősen hozzájárult a természet megismeréséhez, más tudományágak fejlődéséhez, a közlekedés, a hírközlés, az űrkutatás és sok más eredmény eléréséhez.
A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére érvényes életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók gondolkodása ebben a korban még erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, de egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A fizika oktatása során ezért segítenünk kell a tanulókat gondolkodásuk fejlődésében.
Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során szükséges biztosítani a korábbi, konkrét iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek számbavételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel. Célszerű minél több tanulói kísérletezést is beiktatni, biztosítva ezzel a közvetlen tapasztalatszerzést. A tanári kísérletek, mérések eredményeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.
A tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, tapasztalatokból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az általánosított, absztrakt fogalmak felé. Ehhez segítséget jelenthet a tanulók számára a kísérleti, mérési tapasztalatok táblázatba foglalása, elemzése és a vázlatrajzok, kapcsolási rajzok alkalmazása.
A tanulók számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással is rendelkeznek, amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a későbbi fizikai tanulmányaikkal (például: a tehetetlenséggel, a súrlódással vagy a testek úszásával kapcsolatosan). A tanítás során nemcsak az új fizikai ismeretek megértéséről, megerősítéséről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A tanítás egyik módszere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése (a tanulók elmarasztalása nélkül!), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való fokozatos alakítása.
A tanulók fizikai ismereteinek bővítésével párhuzamosan gondoskodnunk kell képességeik fejlesztéséről is. Ennek érdekében célszerű a tanítást a tanulói tevékenységekre építeni; a hasonló jellegű fogalmakat, összefüggéseket (például a hányadosjellegű fizikai mennyiségeket) azonos vagy hasonló módon ajánlatos kialakítani, megerősíteni; az alapvető fizikai fogalmakat a kapcsolódó összefüggések tanításakor szükséges ismételten megerősíteni; az ismeretek alkalmazását, megerősítését szolgáló feladatokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle módon szolgálják az egyes képességek fejlesztését (gyakorlati jellegű kérdések; számításos feladatok; problémamegoldás stb.).
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit, az önálló ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből, a szakirodalomból, az internetről és más forrásokból. A fizikatanulmányok keretében - e források felhasználásával - a tanulók aktív közreműködésével szükséges tájékoztatást kapniuk a tanulóknak a fizika korszerű gyakorlati alkalmazásairól.
A fizika oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az energiatakarékosság célszerű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőződésnek a kialakításához, hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie az ezzel járó problémák megoldását.
A tananyag feldolgozásához és a hozzá kapcsolódó képességek fejlesztéséhez a 7. és a 8. évfolyamon is heti 1,5 órát (évi 55 órát) vettünk alapul. Amennyiben az iskolában heti 2 óra (évi 74 óra) áll rendelkezésre a fizika oktatásához, akkor a fennmaradó időt az ismeretek elmélyítésére, helyileg tervezett kiegészítő anyag feldolgozásra és gyakorlásra célszerű fordítani.
A tanítás-tanulás tartalmát tartalmazó alábbi táblázatokban a témakörök mellett megadtuk az új anyag feldolgozásához javasolt óraszámot. (Ez az óraszám nem tartalmazza az ismétlésre, összefoglalásra és az ellenőrzésre szánt óraszámokat. Ezeket a táblázatban külön sorban jelentettük meg.) Az egyes altémák mellett feltüntetjük a javasolt tanulói tevékenységeket; a táblázat utolsó oszlopában pedig kiemeljük a legfontosabb fogalmakat. A tantervben szereplő tananyagok fontosak, a minimumóraszám mellett is meg kell tanítania a tananyagot. A maximumóraszám esetén csak több idő jut az ismeretek elsajátítására, a képességek fejlesztésére.
Követelmények
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellekről és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
2. Természettudományos megismerés
Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önállóan és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Anyag
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése. A szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati (logikai) kapcsolat felfedezése.
A reakciótípusok anyagszerkezeti hátterének felderítése.
Energia
Ismerje a természet energiaátalakító folyamatait részletes fizikai folyamatok ismeretével.
Információ
Ismerje és tudatosan használja fel az internetes információáramlás lehetőségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.
Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a fizikával kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a Föld történetét és a fizikai evolúció lépéseit.
Rendszer
Szedje rendszerbe az anyagokra jellemző tulajdonságokat és ezzel kapcsolatos jelenségeket.
A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes a lényeges és lényegtelen tényezők elkülönítésére.
Tudja a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon, rajzon) rögzíteni. Tudja kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, ezekből következtetéseket levonni.
A tanuló tudja érthetően elmondani, ismeretei alapján a tananyagban szereplő fizikai jelenségeket, törvényeket, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokat.
Az ismeretek más szempontok szerint történő rendszerezése. A tanult ismeretek felfedezése a mindennapokban.
Az alkalmazó szintű tudás kialakítása. Az előzetes ismeretek feltárása, felülbírálása.
A módszerek változatos alkalmazásának éppen az a célja, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak.
Az ismeretanyaghoz hasonlóan a követelmény is differenciált, „testre szabott”: Témákhoz és érdeklődéshez (pályaorientációhoz) rendelt tudásszintek kialakítása (tájékozottság, reproduktív tudás, alkalmazás, felülbírálás). A „minimális ismeret” nem bizonyos számú fogalmak, törvények halmaza, hanem a differenciált tudásszint mellett is egy rendszerezett tudás („tudásrendszer, világkép”) kialakítása, kialakulása.
Témakörök

7. évfolyam
Órák

8. évfolyam
Órák
Témák
A
B
Témák
A
B
1.
A testek néhány tulajdonsága
10
8
1.
Ismétlő rendszerezés 
4
3
2.
A testek mozgása
10
8
2.
Elektromos alapjelenségek, egyenáram
15
13
3.
A dinamika alapjai
14
10
3.
Az elektromos áram hatásai 
15
10
4.
A nyomás
10
8
4.
Az elektromágneses indukció
13
10
5.
Hőtan
14
12
5.
Fénytan
15
10

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
58
42

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
62
41

Összefoglalás, ellenőrzés
16
10

Összefoglalás, ellenőrzés
12
10

Összesen
74
56

Összesen
74
56
A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről
2. A természettudományos megismerés
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
3.1. Az anyag
3.2. Energia
3.3. Információ
3.4. A tér
3.5. Idő és mozgás
3.6. A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
3.7. Rendszer
3.8. Élet
Tartalmak
7. évfolyam
Kulcskom- 
petenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óra- 
szám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyama- 
tosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Narratív 










Szabálykövető
1. A testek néhány tulajdonsága 
1.1 Rugalmas és rugalmatlan anyagok. 
1.2 A testek térfogata. 
A testek halmaz- 
állapota. 
1.3 A testek tömege. 
A tömeg és a térfogat közötti összefüggés. 
1.4 A sűrűség.
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A rugalmasság határa. 

A térfogat jele: V, mértékegységei: cm3, dm3, m3. A térfogat mérése. 
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot. 
A tömeg jele: m, mértékegységei: g, kg, t. A tömeg mérése. 
A mért mennyiségek rendezett feljegyzése (pl. táblázatban). arányosság 
A sűrűség és kiszámítási módja. A sűrűség jele: ń.
Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata megkülönböztetése. 
A folyékony és szilárd testek térfogatának mérése mérőhengerrel. Azonos tömegű, különböző anyagú testek térfogatának mérése. 
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot megkülönböztetése alakjuk és térfogatuk állandósága, illetve változósága alapján. 
A tömeg mérése digitális mérleggel vagy karos mérleggel. Azonos térfogatú, különböző anyagú testek tömegének mérése. 
A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A sűrűség, a tömeg és a térfogat kiszámítása.
Kémia 








Matematika 
1. 2. 3.1, 3.2, 3.4
Kommu- 
nikációs 
Együtt- 
működési
2. A testek mozgása 
2.1 Az út és az idő mérése. 
2.2 A sebesség. 


2.3 A változó mozgás. 

2.4 Az átlag- és pillanatnyi sebesség. 
A szabadesés. 
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Az út jele: s, mértékegységei: cm, m, km. Az idő jele: t, mértékegységei: s, min, h. A mért mennyiségek rendezett feljegyzése. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 

A sebesség és kiszámítási módja. A sebesség jele: v. 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. A gyorsulás kvalitatív szintű értelmezése. Galilei munkássága. 



Megkülönböztetés pl. a lejtőn leguruló test és a közlekedési eszközök példáin. 
A szabadesés értelmezése.
Különböző testek (pl. játék autó) által megtett út mérése. Különböző időtartamok (pl. a pulzus mérése, a mozgó test által megtett út idejének) mérése stopperórával. 
A sebesség értelmezése konkrét példákon. Út-idő grafikon készítése és elemzése. A sebesség, a megtett út és a menetidő kiszámítása. 
Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatának értelmezése (pl. a lejtőn leguruló játék autó sebességváltozásának elemzése). 
Az átlag- és pillanatnyi sebesség értelmezése konkrét példákon. Gyűjtőmunka. 
A szabadesés egyszerű kísérleti vizsgálatának értelmezése (pl. ejtőzsinórral végzett kísérlet alapján).
Technika 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.3,
Kommu- 
nikációs 
Együtt- 
működési 
Döntési képesség 
Probléma- 
megoldó
3. A dinamika alapjai 
3.1 A testek tehetet- 
lensége. 

3.2 Az erő és a mozgás- 
állapot megváltozása. 
Az erő és mérése. Erő - ellenerő. 

3.3 A gravitációs erő és a súly. 

3.4 A súrlódási erő és a közeg- 
ellenállási erő. Két erő együttes hatása. 

3.5 A munka. 

3.6 Az energia. 

3.7 Egyensúly a lejtőn. 

3.8 A forgató- 
nyomaték
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A tehetetlenség törvénye. 
A mozgásállapot-változás értelmezése. Az erő kvalitatív értelmezése. 
Összefüggés az erő és a mozgásállapot-változás között. Az erő és ellenerő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. Az erő jele: F, mértékegysége: N. 
A kétféle erő megkülönböztetése konkrét példákon. Newton és Eötvös Loránd munkássága. 
A két erő szerepe a közlekedésben. Baleset-megelőzés, súrlódási erő, közeg-ellenállási erő 
Az egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegezése. Erő iránya, nagysága, eredő erő. 
A munka értelmezése és kiszámítási módja. A munka jele: W, mértékegysége: J, kJ. Joule munkássága. 

Az energia elemi fogalma. Mechanikai energiafajták: rugalmas energia mozgási energia, magassági energia. A szél energiájának hasznosítása. Az energia jele: E. 
Az egyensúly feltétele a lejtőn. 


A forgatónyomaték sztatikai értelmezése, kiszámítási módja. Jele: M, mértékegysége: N·m. Egyensúly az emelőn. Az egyensúly feltétele az emelőn
Az erő és a mozgásállapot-változás közötti összefüggés értelmezése konkrét példákon. 
Az erő és a mozgásállapot-változás közötti összefüggés értelmezése konkrét példákon. Erőmérés. Az erő ábrázolása. 

A gravitációs erő és a súly ábrázolása. Konkrét gyakorlati példák elemzése. Olvasmány a modern autókban alkalmazott blokkolásgátlóról (ABS-ről). 
Az egy testre ható erők együttes hatásának felismerése gyakorlati példákon. Az egyensúly felismerése konkrét példákon. 
A munka felismerése konkrét példákon. A munka, az erő és az elmozdulás kiszámítása.. Mechanikai energiafajták felismerése természeti és gyakorlati példákon. 
Olvasmány tanulmányozása a szélenergia hasznosításáról. 
A lejtőn levő test egyensúlyban tartásához szükséges erő mérése. A lejtő gyakorlati alkalmazásainak felismerése. 
Gyakorlati példák a forgatónyomatékra (pl. a csavar meglazítása). A forgatónyomaték kiszámítása. Az erő és erőkar kiszámítása. Az emelő és a lejtő gyakorlati alkalmazásainak felismerése.
Informatika 




Biológiai mozgások 








Technika 






1. 2. 3.1, 3.2, 3.3,
Kommu- 
nikációs 
Együtt- 
működési 
Döntési képesség 
Kommu- 
nikációs
4. A nyomás 

4.1 A szilárd testek nyomása. Pascal törvénye. A hidrosztatikai nyomás; a közleke- 
dőedények. 

4.2 A légnyomás. 

4.3 A nyomás- 
különbségen alapuló eszközök. Arkhimédész törvénye. 

4.4 A testek úszása.
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A nyomás értelmezése, kiszámítási módja. A nyomás jele: p, mértékegysége: Pa, kPa. Pascal munkássága. 
A hidraulikus sajtó. 
Nyomóerő, nyomás 
A hidrosztatikai nyomást meghatározó paraméterek. A közlekedőedények gyakorlati alkalmazásai. Folyadékoszlop, sűrűség. 
A levegő súlyából származó nyomás. Az átlagos légnyomás nagysága. A légnyomást befolyásoló tényezők. Torricelli 
A pumpa, az orvosi fecskendő és más, gyakorlatban használt eszközök működése. Hidrosztatikai nyomás. 
A felhajtóerő. Összefüggés a felhajtóerő és a kiszorított folyadék súlya között. Arkhimédész munkássága. 
Az úszás, lemerülés, lebegés feltételei. Sűrűség.
A nyomás hatásainak kísérleti vizsgálata. A nyomás értelmezése konkrét gyakorlati példákon. A nyomás, a nyomóerő és a nyomott felület kiszámítása. 
Egyszerű kísérletek Pascal törvényére. 
A hidrosztatikai nyomás összehasonlítása különböző feltételek mellett. Torricelli kísérletének értelmezése. 
A nyomáskülönbségen alapuló, gyakorlatban alkalmazott eszközök működésének magyarázata. 
Egyszerű kísérletek a felhajtóerő érzékeltetésére. Arkhimédész törvényének értelmezése gyakorlati példákon. 
Gyakorlati példák elemzése az úszásra, lebegésre, elmerülésre a test és a folyadék sűrűségének összehasonlítása alapján.
Történelem 


Informatika 




Biológia, vízi életmód 7. 


1. 2. 3.1, 3.2, 3.3,
Kommu- 
nikációs 
Együtt- 
működési 
Döntési képesség 
Lényeg- 
kiemelő 
Életvezetési 
Kritikai 

Probléma- 
megoldó képesség 

Szabály- 
követő
5. Hőtan 

5.1 A testek felme- 
legítése munka- 
végzéssel. Energia- 
változások; az energia megmaradása. A testek felmelegítése tüzelőanyag elégetésével. A termikus kölcsönhatás. 

5.2 A fajhő. Az anyag részecske- 
szerkezete. 

5.3 Az olvadás és a fagyás. 

5.4 A párolgás, a forrás és a lecsapódás. 

5.5 A hőerőgépek működése. 

5.6 A teljesítmény. A hatásfok.
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A hőmérséklet jele: T, mértékegysége: °C. A testek melegítése munkavégzéssel. hőmennyiség jele: Q, mértékegysége: J, kJ. 
A mechanikai és termikus energiafajták áttekintése. Az égéshő értelmezése. Az égéskor fejlődő hőmennyiség. 
A hőmérséklet-csökkenés és -emelkedés összehasonlítása. A „leadott” és a „felvett” hő összehasonlítása. 
A különféle anyagok felmelegedésének összehasonlítása. A fajhő értelmezése. 
A légnemű, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok 
Az olvadás, fagyás jellemzése. Összefüggés a hőmérséklet és a halmazállapot között. Az olvadáspont (fagyáspont) és az olvadáshő (fagyáshő). Magyarázat a részecskeszerkezettel. 
A párolgás, forrás, lecsapódás jellemzése. A forráspont és a forráshő. Magyarázat a részecskeszerkezettel. 

A gőzgépek és a belső égésű motorok működésének fizikai alapjai. 

A teljesítmény értelmezése, kiszámítási módja. A teljesítmény jele: P, mértékegysége: W, kW. 
A hatásfok értelmezése, kiszámítási módja. Jele: ç. Az energiamegmaradás és a hatásfok.
A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet-változás ábrázolása grafikonon. Konkrét példák elemzése az energiaátalakulásra és az energia megmaradására. 
Olvasmány tanulmányozása a napenergia hasznosításáról. 
Az égéskor fejlődő hő kiszámítása. 
A termikus kölcsönhatás kísérleti vizsgálata különböző feltételek mellett. A hőmérséklet-változás grafikus ábrázolása. 
Egyszerű kísérletek az anyagok részecskeszerkezetének a belátásához. 
Az olvadás, fagyás jelenségének felismerése hétköznapi példákon. Olvadás, fagyás közben bekövetkező energiaváltozás kiszámítása. A grafikus ábrázolás elemzése. 

A párolgás, forrás, lecsapódás jelenségének felismerése hétköznapi példákon. A bekövetkező energiaváltozás kiszámítása, grafikon elemzése. 
A hőerőgépek működésének értelmezése. A régi és modern hőerőgépekkel kapcsolatos, megadott irodalom tanulmányozása. 
A teljesítmény értelmezése konkrét példákon. A teljesítmény kiszámítása. 
A hatásfok értelmezése konkrét példákon. A hatásfok kiszámítása.
Biológia 

Kémia 

Matematika 

Földrajz 

2. 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5,
Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására.
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeket és azok mértékegységeit.
Ismerje fel az erő és mozgásállapot-változás közötti kapcsolatot konkrét példákon.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben.
Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Ismerje és értse az úszás, lebegés jelenségét.
8. évfolyam
Kulcskom- 
petenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óra- 
szám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyama- 
tosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.


1. Ismétlő, rendszerezés
4
3
Ismeretek (magasabb szintű) rendszerré fejlesztése 
Az elemi részektől a kristályokig 
Az anyagi világ egységes felépítése 
Tájékozódás a sokféleség világában, 
rendszerezése sokféle szempont szerint
Információk gyűjtése a Földön kívüli anyagok tulajdonságairól. 

Tömeg, súly, sűrűség.
Az anyag szerveződése. 
A természetben és otthon előforduló jelenségek. 
A tanult folyamatok felismerése a természetben lejátszódó jelenségekben és a háztatásban megjelenő műveletekben. 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.7,
Kommu- 
nikáció 
Szabály- 
követő 
Probléma- 
megoldó
2. Elektromos alap- 
jelenségek; az egyenáram 
2.1 Elektrosz- 
tatikai 
kísérletek. 
2.2 Az elektromos áram. 
Áramkörök összeállítása. 
2.3 A feszültség és mérése. 
2.4 Az áramerősség és mérése.
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A pozitív és negatív töltés. Az elektron és a proton. A semleges test. 
Az elektromos áram értelmezése fémekben. Szabad elektron, áramforrás. 

Az elektromos áramkör részei. A fontosabb áramköri jelek ismerete. áramforrás, fogyasztó, vezeték, kapcsoló 

A feszültség mérésének módja. A feszültség jele: U, mértékegysége: V. A sorosan és párhuzamosan kapcsolt elemek (telepek) feszültsége. Galvani és Volta munkássága. 
Az áramerősség mérésének módja. Az áramerősség jele: I, mértékegysége: A, mA. Ampčre munkássága.
Az elektrosztatikai kísérletek elemzése. Az elektromos töltés felismerése. Olvasmány: Fénymásolók és lézernyomtatók (elektrosztatika). 
Az elektromos áram érzékelése hatásainak felismerése. 
Egyszerű áramkörök összeállítása, kapcsolási rajzok elemzése. Táblázat készítése az áramkörök elemzése alapján. 
A feszültség mérése digitális vagy „hagyományos” műszerrel. A telepek feszültségének meghatározása. 
Olvasmány tanulmányozása a napelemekről. 
Az áramerősség mérése digitális vagy „hagyományos” műszerrel.
Technika
Problémamegoldó 
Kritikai 
Döntési
2.5 Ohm törvénye; az ellenállás. A vezetékek elektromos ellenállása. Változtatható ellenállás az áramkörben. 

2.6 A fogyasztók soros kapcsolása. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása.


Összefüggés a feszültség és az áramerősség között. Az ellenállás értelmezése, kiszámítási módja. Az ellenállás jele: R, mértékegysége: Ω. Ohm munkássága. 
A vezeték ellenállását meghatározó tényezők. 
Áramkör összeállítása változtatható ellenállással. Áramerősség- és feszültségmérés az ellenállás változtatása közben. 

A fogyasztók áramkörbe iktatása a vezeték elágaztatása nélkül. Az eredő ellenállás. 
A fogyasztók áramkörbe iktatása a vezetékek elágaztatásával. Az eredő ellenállás.
Ohm törvényének értelmezése gyakorlati példákon. Az ellenállás mérése digitális műszerrel. Az ellenállás, a feszültség és az áramerősség kiszámítása. 
A vezetékek ellenállásának megmérése és összehasonlítása digitális műszerrel. 
Ohm törvényének alkalmazása a változtatható ellenállás alkalmazása esetén. 
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel. 
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel. 
Háztartás, gyakorlati élet
Életvezetési 

Lényeg- 
kiemelő 

Probléma- 
megoldó 

Tanulás
3. Az elektromos áram hatásai; az elektromos munka és teljesítmény 

3.1 Az elektromos áram hőhatása. 
3.2 Az elektromos áram vegyi hatása. 
3.3 Az elektromos áram élettani hatása. 
3.4 A mágneses kölcsönhatás. Az elektromos áram mágneses hatása. 
3.5 Az elektro- 
mágnes gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos motor. 
3.6 Az elektromos munka. 
3.7 Az elektromos teljesítmény. 
3.8 Az elektromos fogyasztás.
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A hőhatás értelmezése. Az izzólámpa. Edison és Bródy Imre munkássága. 


A vegyi hatás értelmezése. Az áramvezetés értelmezése az elektrolitokban. anód, katód 

Az élettani hatás értelmezése. Baleset-megelőzési szabályok. 

A mágneses vonzás és taszítás. Kölcsönhatás a mágnes és a lágyvas között. 
Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai: csengő, motor, műszerek, telefon. 

Az elektromos motor működésének az elve. Energiaátalakulás a motorban. Jedlik Ányos munkássága. 


Az elektromos munka értelmezése, kiszámítási módjának ismerete. 
Az elektromos teljesítmény értelmezése, kiszámítási módjának ismerete. 


Az elektromos fogyasztás értelmezése, kiszámítása a tényleges teljesítményből és az időből. A fogyasztás mértékegysége: kWh.
Az elektromos áram hőhatásán alapuló eszközök felismerése. 


A vegyi hatás gyakorlati alkalmazásainak ismerete, értelmezése. 

A legfontosabb érintésvédelmi előírások ismerete, felidézése, betartása. Elsősegély-nyújtás áramütés esetén. 
Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásainak felismerése. A csengő, a motor, a műszerek és a telefon működésének értelmezése. 

Kísérletek az elektromotor-modellel. 

Az elektromos munka kiszámítása. 

Tájékozódás a háztartási készülékek teljesítményéről. Az elektromos teljesítmény kiszámítása. 

Az elektromos fogyasztás kiszámítása. Energiatakarékossági lehetőségek az iskolában és otthon.
Kémia - anód, katód 

Biológia egészségtan 8. 

Technika 

Kémia elektrosztatikus kölcsönhatás 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.5,
Kommu- 
nikációs 
Lényeg- 
kiemelő 
Probléma- 
megoldó 
Kritikai
4. Az elekjtro- 
mágneses indukció; a váltakozó áram 

4.1 Indukciós alapjelen- 
ségek. Az indukált feszültség és áram. 
4.2 A váltakozó áramú generátor. A váltakozó áram hatásai. 
4.3 A transz- 
formátor. 
A transz- 
formátor gyakorlati alkalmazásai. 
4.4 Az elektromos hálózat; az energia- 
takarékosság.
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Az indukció jelensége. 
Az indukált feszültség nagyságát befolyásoló tényezők. Faraday munkássága. 
Ohm törvényének alkalmazása az indukcióra. 

A váltakozó áramú generátor működési elve. Energiaátalakulás a generátorban. 
Indukció, áramirány, váltakozó áram, frekvencia. 
A váltakozó áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatása. Kandó Kálmán munkássága. 
A transzformátor mint az indukció gyakorlati alkalmazása. Összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az áramerősségek között. 

Összefüggés a primer és a szekunder oldalon mért feszültség és áramerősség között. 
A nagyfeszültség alkalmazásának előnye. Az energiatakarékosság lehetőségei. Déri-Bláthy-Zipernovszky transzformátora.
A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének az értelmezése. Az indukált feszültség összehasonlítása különböző feltételek mellett. 
Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése konkrét esetekben. 
A generátor működési elvének értelmezése. A hálózati áram frekvenciájának értelmezése. 
A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az egyenáram hatásaival. 
Olvasmány a kétféle áramrendszerrel működő, a MÁV és a GYSEV vonalain alkalmazott modern mozdonyokról. 
A primer és a szekunder oldal felismerése. A feszültség fel- és letranszformálásának előnyei. Feladatok a menetszám és a feszültség kiszámítására. 
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. A feszültség és az áramerősség kiszámítása. 

A teljesítmény összehasonlítása a primer és a szekunder oldalon. 
A távvezetékkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók. Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása. Olvasmány tanulmányozása az energiatakarékos kompakt- lámpáról.
Technika- 
történet 

Informatika 

Földrajz 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5,
Probléma- 
megoldó 
Narratív 
Lényeg- 
kiemelő 
Szabály- 
követő 
Kommu- 
nikációs 
Tanulás 
Életvezetési 
Környezeti nevelés
5. Fénytan 
5.1 A fény terjedése. 

5.2 A fény visszave- 
rődése a sík- és gömb- 
tükrökről. A sík- és gömbtükör képalkotásai. 

5.3 A fénytörés. Fénytörés a domború és a homorú lencsén. A domború és a homorú lencse képalkotásai. 

A mikroszkóp és a távcső. 

Az emberi szem és a látás. 

A testek színe.
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Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése. A fény sebessége. 


A fényvisszaverődés törvényei. A fény visszaverődése a sík- és gömbtükrökről. A fókuszpont és a görbületi középpont. 
A sík- és gömbtükrök képalkotásai. A valódi és a látszólagos kép. 
A fénytörés törvényei. A fény áthaladása a párhuzamos falú lemezen és a prizmán. 
A fény áthaladása a domború és a homorú lencséken. A fókuszpont. 
A lencsék képalkotása. 

A fényképezőgép és a vetítőgép. A fényképezőgép és a vetítőgép, mint a domború lencse alkalmazása. Az írásvetítő. 
A mikroszkóp és a távcső szerkezete, a bennük látott kép jellemzése. 


Az emberi szem optikai „szerkezete”. A szemüveg alkalmazása. 
Valódi kép, homorú és domború lencse. 
A fehér fény színeire bontása és újra egyesítése. A testek színe. 
Prizma, fénytörés, szivárvány
A fényforrások felismerése. 
A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásainak felismerése. 
A fényvisszaverődés ábrázolása vázlatrajzon. 
A tükrökben látható képek megfigyelése, a képek tulajdonságainak felismerése. 
A fénytörés jelenségének megfigyelése. domború és a homorú lencsén áthaladó fénysugarak megfigyelése, ábrázolásuk vázlatrajzon. 
A lencsék képalkotásainak megfigyelése; a keletkező képek ábrázolása vázlatrajzon. 
A fényképezőgépben keletkező kép és a vetítőgép által létrehozott kép megfigyelése. Alapvető gyakorlati ismeretek a fényképezésről. 

A mikroszkópban és a távcsőben látható kép megfigyelése. 


Az emberi szem védelmével kapcsolatos ismeretek és azok betartása. 
A prizmán áthaladó fehér fény a szivárvány színeire bomlik. A legnagyobb és a legkisebb mértékben megtört fénysugarak ismerete.
Informatika, jelek 


Biológia, szabályozás 8. 


Kémia elektrosztatikus kölcsönhatás 


Biológia 
Az emberi szem 


1. 2. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8,
A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Kémia
Célok és feladatok
A kémia önállóságát - még a műveltségi területen vagy az integrált oktatáson belül is fennmaradó önállóságát - leginkább az indokolja, hogy a kémia lényegét képviselő törvényekre (a vegyülés aránytörvényeire) nem tart igényt egyik társtudomány sem. A kémiai átalakulás kvantummechanikai háttere ráadásul az elektronok legszokatlanabb - a makroszkopikus szemlélet számára legérthetetlenebb - tulajdonságain alapul, melyek nem jelennek, nem jelenhetnek meg a közoktatás szintjén (hullámsajátság, a kötő és nemkötő elektronpárok képződése a töltésből adódó taszítás ellenére is). Ezért nem igaz, hogy a kémia klasszikus törvényei, fogalmai - mint az állandó és a többszörös súlyviszonyok törvénye, a vegyülő gázok térfogati törvénye, vegyérték - elavultak, ellenben célszerű a „modern” kémia szemléletében ezeket újrafogalmazni (a klasszikus és a modern kémia szintézise).
A kémia ma már önmagában is „sokoldalúvá”, többszörösen interdiszciplinárissá vált. Hiszen az anyagszerkezeti háttér, továbbá az (elektronszerkezeti) átalakulást megelőző és kísérő jelenségek valójában a fizikához tartoznak (elektromos, elektromágneses kölcsönhatás, atomszerkezet, a reakciókat kísérő energiaváltozás, az energia átalakításának lehetőségei). A kémiai ismeretek egyik legfontosabb alkalmazási területe pedig a molekuláris biológia (szervezetünket felépítő anyagok minősége, szerkezete, tulajdonságai, funkciói, és az élettani folyamatok kémiai háttere). A kémia ma már éppúgy alapjául szolgál a biológiának - sőt, a neurobiológián keresztül a lélektannak -, mint a fizika a kémiának. A Föld őstörténete és szerkezete, a légkör összetétele, az anyagok - ásványok, ásványkincsek, energiahordozók - előfordulása, a globálissá váló környezetszennyezés, a klímaváltozás kapcsolatot teremt a földrajzzal. Az anyagok előállítása, felhasználása a technológia és a technika világán keresztül kapcsolódik az ipar, a gazdaság fejlődési üteméhez és az okozott környezeti ártalmakhoz.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megszerezzék a természettudományos világkép kialakulásához szükséges kémiai alapokat; valamint hogy olyan képességekre tegyenek szert, amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak. A tudományos megismerés iránti igényük kialakulását segíti az elméletek fejlődésének bemutatása. Életvezetési, tudománytörténeti szempontból is fontos a híres magyar tudósok életének, munkásságának megismerése.
A kémiatanítás feladata, hogy a tanulók megismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyarország szerepét, lehetőségeit a hazai és a nemzetközi környezetvédelemben. Tudatosítsák, hogy a kémiatudomány eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakuljon ki a tanulókban az anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben. Az oktatás feladata az anyagok részecsketermészetének, az átalakulások energetikai viszonyainak, valamint a kémiai jelrendszernek a megismerése, az anyagismeret kiterjesztése. Szükséges a korábban tanult ismeretek alkalmazásszintű begyakorlása, elsajátítása, valamint a tanult ismeretek felfedezése és alkalmazása a mindennapokban.
A tantervben szereplő tananyagok fontosak, a minimális óraszám mellett is meg kell tanítani. A maximális óraszám esetén több idő jut az ismeretek elmélyítésére, a képességek fejlesztésére.
Követelmények
A tanuló tudja a tanult ismereteket felfedezni a mindennapokban. Legyen képes a környezetvédelmi problémák, a kémia és a vegyipar szerepének tárgyilagos megítélésére. A megismerés folyamán domináljon az előzetes ismeretek feltárása, felülbírálása, az alkalmazható tudás kialakítása. A módszerek változatos alkalmazásának a célja az, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak. Az ismeretanyaghoz hasonlóan a követelmény is differenciált, „testre szabott”: a minimális ismeret nem bizonyos számú fogalmak, törvények halmazát jelenti, hanem a differenciált tudásszint mellett is a rendszerezett tudás (tudásrendszer, világkép) kialakítását, kialakulását.
1. Tájékozódás a tudomány, a technika és a társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
2. Természettudományos megismerés
Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja önállóan és csoportmunkában használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja szóban vagy írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére, ismeretei alapján esetleg magyarázatára is.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Anyag
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése.
A kémiai alapfogalmak (elem, vegyület) atomszerkezeti hátterének megismerése.
A szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati (logikai) kapcsolat felfedezése.
A vegyülési arányok atomszerkezeti értelmezése, meghatározása.
A kémiai változás lényegének felfedezése, a reakciók anyagszerkezeti hátterének megértése.
Energia
Ismerje a természet energiaátalakító folyamatainak kémiai hátterét. Ismerje fel a kémiai reakció során felszabaduló energia különböző típusait.
Információ
Ismerje meg, hogy a molekulákban az atomok sorrendje információt hordozhat.
Tér
Használja a különböző mérőeszközöket. Ismerje a kémiai részecskék és a makroszkópos részecskék méretviszonyát.
Idő és a mozgás
Ismerjen meg lassú és gyors kémiai reakciókat, a reakciósebesség befolyásolásának néhány módját.
Rendszer
Ismerje meg a periódusos rendszer felépítését és lényegét. Tudja az anyagokat és a kémiai reakciókat ismert és új szempontok szerint csoportosítani.
Témakörök

7. évfolyam
Órák

8. évfolyam
Órák
Témák
A
B
Témák
A
B
1.
Mindennapi anyagaink
16
12
1.
Ismétlő rendszerezés 
3
1
2.
Atomok és elemek
10
8
2.
A nemfémes elemek és vegyületeik
19
14
3.
Az atomok kapcsolódása
19
13
3.
A fémes elemek és vegyületeik 
14
10
4.
Kémiai reakciók
18
12
4.
Hétköznapi kémia
13
8

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
63
45

Új ismereteket közlő, munkáltatóóra
49
33

Összefoglalás, ellenőrzés
11
11

Összefoglalás, ellenőrzés
7
3

Összesen
74
56

Összesen
56
36
A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről
2. A természettudományos megismerés
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
3.1. Az anyag
3.2. Energia
3.3. Információ
3.4. A tér
3.5. Idő és mozgás
3.6. A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
3.7. Rendszer
3.8. Élet
Tartalmak
7. évfolyam
Kulcskompe- 
tenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óraszám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyamatosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommunikációs 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Döntési 
Tanulási 
Környezeti nevelés
1. Mindennapi anyagaink 

1.1 Tulajdonságok 

1.2 Energiaváltozás 

1.3 Keverékek, oldatok
16
12
Egy-egy anyag (egyetlen komponens) sokféle tulajdonságának összegyűjtése, 
anyagi minőség mint a tulajdonságok összessége (rendszere) 

A halmazállapot és a hőmérséklet közötti összefüggés feltárása, 
a halmazállapot-változások értelmezése a részecskékkel. 

A hőmérséklet és az energiatartalom (belsőenergia), a hőmérséklet-változás és az energiaváltozás kapcsolata. 
Előzetes tudás: az égés mint hőtermelő folyamat 

Több anyag keveréke, az elkeveredés mértéke, a tulajdonságok megmaradásának értelmezése a részecskék változatlanságával, „megmaradásával”. 
A zárt terű égés értelmezése, 
a levegő összetett voltának igazolása 
Mennyire tiszta az ivóvíz? 
A természetes vizek összetett voltának kiderítése.
Összehasonlítás, azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezése, rendszerezés. 
Modellezés. 

A részecske szintű történések lerajzolása, leírása, elmesélése. 

Hőmérsékletmérés. 
Értelmezés, energiadiagram készítése. 
Kísérletezés: égés zárt térben, vízzárral. 

Az elképzelés, a tapasztalat, az előzetes tudás szembesítése a valósággal. 
Gyűjtőmunka a levegő- és a vízszennyezésről.
„Sokoldalúság” a természetben, a technikában vagy az ember képességeiben. 

A víz megjelenési formái a Földön. 
A víz évszakokhoz kötött halmazállapot-változása. 
Tapasztalatok gyűjtése. 

Kísérletezés: égés zárt térben, vízzárral. 
Hipotézis (Miért emelkedik fel a víz?) 

Adatok, képek, cikkek gyűjtése a levegőszennyezésről, a tapasztalatok elmesélése. 
Mennyire tiszta az ivóvíz? Az elképzelés, tapasztalat, előzetes tudás szembesítése a valósággal; 
Gyűjtőmunka.

1.4 Oldódás 






1.5 Egyesülés, bomlás


Az olvadást és az oldódást kísérő energiaváltozás összehasonlítása, a hasonlóság és a különbözőség kiemelése. 

A keverékek, oldatok összetételi arányának jellemzése. 
Az oldódás mértéke, korlátozottsága. 

Elválasztás az alkotók (részecskék) valamelyik megkülönböztető tulajdonsága alapján. 
Az elkeveredés mértékéhez illeszkedő elválasztási módszerek. 

Egy jól ismert anyag teljes megváltozásának bemutatása: a vízbontás, a víz bontható. 
Az összes tulajdonság megváltozásával az anyagi minőség megváltozása. 
A hidrogén égése: a tulajdonságok megváltozásával az anyagi minőség megváltozása. 

A vegyülési arányok megfigyelése, 
A keveredési és a vegyülési arányok különbözőségének felfedezése, 
a fizikai és a kémiai változás közötti különbség megértése. 

Az egyesülés és a bomlás tömeg- és energiaváltozása.
Elképzelések az oldódásról (az előzetes tudás megismerése), energiadiagram készítése. 

Italkészítés különböző arányokkal, ellenőrzés ízleléssel. 


Csoportmunka: különböző típusú keverékek elválasztásának kitalálása. 
Elképzelés: a történések értelmezése a részecskék szintjén. 

A halmazállapot-változások, az elválasztási műveletek és a vízbontás összehasonlítása, elképzelés (hipotézis) részecskeszinten. 
Elképzelés (hipotézis), modellezés. 



A keveredési, oldódási és vegyülési arányok összehasonlítása. 
A lecsapódás és az egyesülés, ill. a párolgás és a bomlás összehasonlítása. 

Energiadiagram készítése.
A hőmérséklet hatása az oldódásra. 

Receptek (italok, szirupok, salátaöntetek, savanyítás). 

Konyhai elválasztási műveletek, mosás, szárítás. „Sófőzés”, kristályosítás, konyhasó kinyerése tengervízből. 

Hasonló élmények felidézése. 
A gyertya égése: az anyag „megsemmisülése”. 

A természetben felfedezhető kémiai változások. 

2. 3.1,3.2,3.5,
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Kritikai 
Környezeti nevelés
2. Atomok - elemek 

2.1 Atomok 

2.2 Elemek 



2.3 Atomszerkezet 


2.4 Elektronburok 


2.5 Külső (vegyérték-) héj 



2.6 Periódusos rendszer
10
8
A részecskék építőkövei az atomok. 
Azonos atomok vegyülése: elemek. 
Különböző atomok vegyülése: vegyületek. 

Az elemek elnevezése, jelölése. 
Az atomok száma, az elemek mennyisége, az anyagmennyiség (kémiai) fogalma. A vegyjel jelentése. 

Az atom összetett voltának szükségszerűsége. Az atommag, ami a kémiai reakció során nem változik. 

Az elektronburok, a változás helye. 
Héjszerkezet. Az anyagi minőséget és a tulajdonságokat meghatározó atomszerkezeti tényezők azonosítása. 
Az elektronszerkezet és a tulajdonság közötti összefüggés felfedezése: 
a legkülső héj hasonlósága a tulajdonságok hasonlósága. 
Az elemek atomszerkezeti jellemzése. 

Tájékozódás az elemek „térképén” a rendszám és a héjak szerint. 
A külső héj elektronjainak száma, a magányos (párosítatlan) elektronok és az elektronpárok száma.
Gyűjtőmunka. 
Csoportmunka: Miből mennyit veszünk? 

Szerepjáték: alkimisták titkosírása. 


Gyűjtőmunka, 
Szövegértelmezés 
Gyűjtőmunka, szövegértelmezés. 

Modell készítése, egyéni ötletek alapján, „leltározás”: az atomokat felépítő részecskék számbavétele, elhelyezkedése az atommagban és az elektronburokban. 

Modell készítése egyéni ötletek alapján, modellezés („leltározás”). 


Az első tizennyolc elem modelljének rendszerezése az elektronszerkezet hasonlósága alapján. Csoportmunka: a periódusos rendszer tanulmányozása.
Tudománytörténet: a vegyülés aránytörvényei. 

Tudománytörténet: aranycsinálás és az elemek felfedezése. 

Tudománytörténet: az alkimisták sikertelensége. 
Boyle: az elemek fogalma. 
Az atommag megváltozása nem kémiai változás. 
Radioaktivitás, izotópok. 

Mengyelejev munkássága 

1., 2., 3., 1,3., 2,3., 3.5., 
3.7.
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Egyetemes kultúra
3. Az atomok kapcsolódása 

3.1 Atomok kölcsönhatása 

3.2 Atomos gázok, Molekulák, Elemmolekulák 

3.3 Kristályos elemek
19
13
A hélium és neon nemesgáz tulajdonságának értelmezése. 

A hidrogén lehetőségeinek megismerése, a hidrogén előfordulása, a hidrogénatomok stabilizálódása. 
A magányos (párosítatlan) elektron szerepe a molekulaképződésben. 

Az atomok közötti kapcsolat kialakításáért a külső héj elektronjai a felelősek. 
Az atom által kialakított kapcsolat (kötés) számát a magányos (párosítatlan) elektronok száma határozza meg (oxigén- és nitrogénmolekulák). 

Fémek.. Nemfémes kristályok: gyémánt, grafit, szilícium (atomkristály, atomrács).
Milyen kölcsönhatás tarthatja össze az atomokat? 

Kísérlet: a hidrogéngáz és a képződő (naszcens) hidrogén reakcióképességének összehasonlítása, és értelmezése 

Modellezés: Hány hidrogént köthet meg a klór-, az oxigén-, a nitrogén- és a szénatom? 
Verseny: atomarányok, képletírás, moláris tömeg kiszámítása. 
Előzetes elképzelés, felmérése a molekulák kölcsönhatásáról. 
Elképzelés, hipotézis: hányféleképpen kapcsolódhatnak az atomok két, három vagy négy elektronnal? 

Az I. és II. főcsoportbeli elemek elektronszerkezetének és halmazállapotának összehasonlítása a hidrogénével, ill. a héliuméval.
A nemesgázok felfedezése. 

Avogadro és a molekulák 
Őskor, ókor: termésfémek, a pattinthatatlan „kövek”. 


Tudománytörténet: 
Vegyülő gázok törvénye. 
Dalton és Avogadro elképzelése. 


A fémes szerkezet tulajdonságai: keménység, keményégi skála, ásványi anyagok keménysége, teherbírása.
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Döntési 
Kritikai
3.4 Vegyületmolekula, kristályos vegyületek


Azonos molekulák kölcsönhatására történő következtetés a halmazállapotból: hidrogén-klorid, víz, jég, ammónia, metán, szén-dioxid. A molekulák közötti kölcsönhatás megjelenése, erősség szerinti besorolása: a halmazállapot, keménység, halmazállapot-változás, elegyedés, oldódás. A képlet és jelentése. A moláris tömeg és kiszámítása. 

Atomkristály, atomrács, szilícium-dioxid, homok. 

Az ionok képződése mint a megmaradás és a megváltozás egyszerre teljesülő lehetősége: az atommag változatlansága ellenére is képződhetnek töltéssel rendelkező részecskék a külső héjon lévő elektronok átadásával és átvételével. Összefüggés az átadott és átvett elektronok száma, az ionok töltése és a kapcsolódó ionok száma között. 
A vegyülési arány kifejezése a kapcsolódó ionok arányával: az ionos vegyületek képlete. 
Az ionok között ható vonzóerő, ionrács, ionkristály. Halmazállapot, olvadás, oldódás.
A jég, a homok, a csiszolópapír (korund) keménységének összehasonlítása. Elképzelések a keménység különbözőségéről. 
A tiszta (desztillált) víz és a sós víz elektromos vezetésének összehasonlítása. 

Modellezés, „leltár”: a képződő ionok töltésének meghatározása a proton és a cserélt elektronok számából. 
Modellezés (síkon, térben): a kristályépítés „szabályai”, 
olvadás és oldódás. 

Csoportmunka: különböző rácstípusú anyagok összehasonlítása.
Másodlagos kötőerők. 


A homok és a homokkő építészeti alkalmazása. 

Elektrosztatikus jelenségek. 
Elektronvonzó-képesség. 
Kristályok alakja, szimmetriája. 


2., 3.1, 3.2, 3.5.
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés
4. Kémiai reakciók 

4.1 Reakcióegyenlet. A reakcióegyenlet haszna 

4.2 Oxidáció. Redukció 

4.3 Oxidáció és redukció 

4.4 Redoxireakciók
18
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Az atommagok (elemek) változatlanok, csak a közöttük kialakuló kapcsolat (az elektronszerkezet) változik. 

A matematikai műveletek és jelek kémiai tartalmának megfejtése, megértése, a kémiai sajátosság kifejezése. 
A vegyülési arányok alkalmazása: a kémiai számítások, kiszámíthatóság. 
A vegyülési arányok függetlenek az atomok tömegétől, de tömegaránnyal is kifejezhetők. 

A reakció (az égés) értelmezése az elemek (atomok) szintjén: reakció az elemi oxigénnel, egyesülés, oxigénfelvétel. 
Reakció a kötött oxigénnel. 
Fémek ókori előállítása a fém szempontjából: oxigénelvonás, oxigénleadás. 
A fémek előállítása a szén szempontjából: az oxigén „helycseréje”, az átadás-átvétel elválaszthatatlansága. 
A jelenség értelmezése az elektronok szintjén. Reakció nem csak oxigénnel.
Csoportmunka: „szintézis”. 
Mi az ami megváltozik, és mi az ami megmarad a kémiai reakciók során? 

A matematikai és a kémiai egyenlet összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek tudatosítása. 
Projekt: Az alkimisták titkosírásától a reakcióegyenletekig. 
Tervezés, kiszámíthatóság. 
Irodalmazás. 

Kísérlet: a magnézium 
égése levegőn. 

Kísérlet: a magnézium égése szén-dioxidban. 

A magnézium égésének és a nátrium klórral történő reakciójának összehasonlítása.
A kémia megmaradási törvényei. A tulajdonságok és ezzel az anyagi minőség megváltozása. 
Matematika: egyenletek. Kémiatörténet: „súlyviszonyok”. 

Kémiatörténet: az égés megfejtése, Lavoisier. 

Fémek előállítása az 
ókorban. 

Oxidáló- és redukálószerek. 
Fertőtlenítő hatás.
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Döntési 
Kritikai
4.5 Savak 


4.6 Bázisok, lúgok 


4.7 Kémhatás. A kémhatás. változása 


4.8 Az ionok keletkezésének másik módja: a sav-bázis reakció


A savak felismerése, megkülönböztetése érzékeléssel és indikátorral (színváltozással). 

A lúgok felismerése érzékeléssel és indikátorral. Viszonyítás a vízhez. 
A savas és bázikus tulajdonság anyagszerkezeti háttere. 
A hidrogén-klorid és az ammónia vízben történő oldódásának összehasonlítása a kémhatás kimutatásával. 

Sav és lúg reakciója. Két reakció egy időben: közömbösítés és sóképződés. 
A kémhatás és a vizes oldatban megjelenő részecske (ion) megfeleltetése (oxóniumion, hidroxidion). 

A savas, lúgos és sós oldat elektromos vezetésének értelmezése: ionos oldatok. Ionok képződése a pozitív töltésű elemi részecske, a hidrogénion (proton) átadásával, ill. átvételével. 

A közömbösítés és a sav-bázis reakciók lényege (összefoglalás, zintézis).
Előzetes tudás felmérése: 
savanyú, savas. Kísérlet: oldatok, levek kémhatásának vizsgálata. 


Előzetes tudás felmérése: mosás, zsírbontás, szappanfőzés. 
Kísérlet: szökőkútkísérletek. 

A hidrogén-klorid és az ammónia oldódását kísérő kémhatásváltozás értelmezése. 

Kísérlet: a kémhatás változása sav és lúg (sósav és nátrium-hidroxid) kölcsönhatásakor. 



A sav, a lúg és a keletkező sóoldat elektromos vezetésének kimutatása. 
Modell készítése, modellezés: ionok képződése protonátlépéssel, a pozitív és negatív töltések számbavétele. 

Összehasonlítás: a redoxireakció és a sav-bázis reakció hasonlósága és különbözősége.
Savak és indikátorok a konyhában. Természetes vizek, testnedvek, gyümölcslevek kémhatása, savas esők. 
A mosás, tisztítás története. Szóda, trisó, lúgkő, szalmiákszesz. A szappan és a mosószerek bőrre gyakorolt hatása.. 

Gyomorsav-közömbö-sítés, „lúgélesítés”: szóda és meszes víz reakciója. 

Ionok, kationok, anionok. A vegyületmolekulák dipólus jellege, vegyületmolekulák kölcsönhatása. Elektronvonzó képesség. 

1., 2.., 3.1, 3.2, 3.5, 3.7.
A továbbhaladás feltételei
Az anyag sokféleségének és sokoldalúságának felismerése, az anyagok tulajdonságaik és összetételük szerinti biztonságos rendszerezése.
Egy-egy folyamatban megjelenő sokféle változás felismerése, a folyamatok típusának megkülönböztetése.
A halmazállapotok, a tulajdonságok és a fontos reakciótípusok életkori sajátosságoknak megfelelő szintű anyagszerkezeti értelmezése.
A megmaradás és a megváltozás együttes megjelenésének atomszerkezeti értelmezése a kémiai reakciók során.
A kémiai jelrendszer használatának megismerése, a tanult elemek vegyülési arányának meghatározása, képletekkel történő kifejezése, egyszerű sztöchiometriai számítások megértése.
8. évfolyam
Kulcskompe- 
tenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök és altémák
Óraszám
A tartalom kulcselemei 
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások

Tudományos megismerési módszerek fejlesztése 
(folyamatosan)


Rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés elvégzése vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz, problémamegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportmunkában is. Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények) használata önállóan és csoportmunkában 

A tapasztalatok eredményeinek elemzése, értékelése. 
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt jelenségek és a mért értékek közötti eltérések felismerése. Az eltéréseknek a magyarázata.
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel, vizsgálódással. Balesetvédelmi szabályok betartása. 
A számítógép, illetve multimédiás eszközök információforrásként való felhasználása. Az ismerethordozók használata tanórán önállóan és csoportmunkában. Szemelvényekből meghatározott szempontok szerint új ismeretek gyűjtése. 
A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, mérések, megfigyelések eredményeinek értelmezése. Az eredmények összevetése a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a szükséges megerősítések, korrigálások elvégzése. 
Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. 
A tapasztalatok megfogalmazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban, táblázatban, grafikonon. 
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés 
1. Ismétlő rendszerezés 
3
1
Ismeretek (magasabb szintű) rendszerré fejlesztése. 
Az elemi részektől a kristályokig. 
Az anyagi világ egységes felépítése. 
Elemek, vegyületek, keverékek. 
Tájékozódás a sokféleség világában, rendszerezése sokféle szempont szerint. 
Az atomi- molekuláris szerkezetet nem érintő és érintő változások, kémiai reakciótípusok.
Információk gyűjtése a földön kívüli anyagról. 

Rendszerezés különböző szempontok szerint. 

A fizikai és a kémiai változás összehasonlítása.
Az anyag szerveződése. 

A természetben és a konyhában előforduló anyagok rendszerezése. 

A tanult folyamatok felismerése a természetben lejátszódó jelenségekben és a háztartásban megjelenő műveletekben. 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.7, 
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés 
Kritikai
2. A nemfémes elemek és vegyületeik
19
14
Új anyagok megismerése: az előfordulással, előállítással, fizikai és kémiai tulajdonságaival, felhasználásával, élettani szerepével, egészségügyi és környezetvédelmi hatásával kapcsolatos ismeretek alkalmazás szintű elsajátítása. 
A szerkezet, a tulajdonság és a felhasználás közötti összefüggések feltárása.


Döntési 
Kritikai
2.1 Hidrogén 

2.2 Víz 

2.3 Klór, halogének, hidrogén-klorid, sósav 

2.4 Oxigén, ózon


A hidrogén kitüntetett szerepe. Tulajdonságaiból következő felhasználási területek. 

A víz tulajdonságai (halmazállapot, hőkapacitás, polaritás, sav-bázis sajátság). A tulajdonságaiból következő kitüntetett szerepe természetes és technikai környezetünkben. Az erélyes oxidáló tulajdonság atomszerkezeti háttere. 

Hasonlóság és különbség a klórhoz viszonyítva. Gyakorlati jelentőségük. 
A vízoldhatóság, a vizes oldat kémhatásának értelmezése, sóképzés, sók.. 
A sósav reakciói. 

Az oxigénfelvétel elektronszerkezeti következménye (elektronleadás). 
Oxidálószer: az égésben és a biológiai energiatermelésben betöltött szerepe. 
Az oxigén vízoldhatósága és szerepe.
Ismeretek gyűjtése a hidrogén felhasználásáról. 


Gyűjtőmunka. 
A természetes folyamatok modellezése. 
Frontális kísérletek megfigyelése, értelmezése. 


Gyűjtőmunka a klórról. 
A tulajdonságok összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek értelmezése. Frontális kísérletek megfigyelése, értelmezése. 

Az égés feltételeinek felidézése, frontális kísérletek megfigyelése, értelmezése. Poszter készítése.
Kozmikus előfordulás, fiatal csillagok energiatermelése, hidrogénbomba, energiahordozó. 

Kémhatás, sav-bázis tulajdonság, dipólus jelleg, ásványi anyagok migrációja, meteorológiai és élettani szerepe. Élettani, környezeti hatás. 

PVC. 
Élettani szerepük. 
Kémiatörténet: Glauber munkássága. 

Az oxidáció fogalma. Allotrópia. 
Az oxigén körforgása. Az ózon előfordulása és szerepe.
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés
2.5 Kén, kénvegyületek, kénsav 


2.6 Nitrogén, ammónia, salétromsav 


2.7 Foszfor és vegyületei


A kén tulajdonságai és halmazállapot-változása. 
A kén-hidrogén, a szulfidok, a kén-dioxid, a kén-trioxid tulajdonságai, felhasználása. 
A kénsav gyakorlati szerepe. A saverősségből következő tulajdonságok. 

A tanult elemek összehasonlítása. A levegő eltérő tulajdonságú alkotói. 
A nitrogén mint a bázikus sajátság hordozója, az ammóniaoldat kémhatásának értelmezése. 
A nitrogén mint savképző elem. 

A foszfor módosulatai, reakciói. 
A foszfor mint savképző elem.
Csoportmunka: a kén halmazállapot-változásának és kristályosításának megfigyelése, értelmezése. Gyűjtőmunka a kén előfordulásáról, kinyeréséről. 
Frontális kísérletek egyéni és/vagy csoportos feldolgozása. Frontális kísérletek a kénsavval; csoportmunka: a víz és a kénsav összehasonlítása. 

Csoportos munka: a zárt terű égés újbóli megfigyelése, a nitrogén összehasonlítása az oxigénnel. 
A víz és az ammónia összehasonlítása, a salétromsav és a nitrátok tulajdonságainak megfigyelése. 

A kén ás a foszfor összehasonlítása.
Allotrópia. 
A kénvegyületek természetes előfordulása, a környezetre gyakorolt hatása. 
Kémiatörténet: a kénsav előállítása, saverőssége. 

A nitrogén körforgása, az oxigénétől eltérő szerep megismerése (szervezetünk nitrogén-tartalmú vegyületei). 
A bázis fogalma, a sav-bázis reakció lényege. A salétrom, a puskapor. A salétromsav előállítása. 

A világító foszfor. 
A gyufa és gyártása. Élettani szerep.
Lényegkiemelő 
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Egyetemes kultúra
2.8 Szén, ásványi szenek, szén-monoxid, szén-dioxid 


2.9 Szerves vegyületek 


2.10 Szilícium, szilíciumvegyületek


A szén módosulatai, a szerkezet és a tulajdonságok összehasonlítása. 
A szén reakciói. Elem? Vegyület? Keverék? Az ásványi szenek gyakorlati jelentősége. 
A nyomás, a hőmérséklet és a keverés hatása a szén-dioxid vízben történő oldódására. 


Ellentétes irányú folyamatok egyensúlya. A szerves vegyületeket felépítő elemek. A legismertebb szénvegyületek és jelentőségük. 


A szilícium és a szén (gyémánt) összehasonlítása. A szilícium gyakorlati jelentősége. A szén-dioxid és a szilícium-dioxid összehasonlítása. A szilícium-dioxid előfordulása, tulajdonságai. 


Az ismeretek rendszerezése (rendszerré szervezése). A jellegzetes nemfémes tulajdonságok kigyűjtése. Savképzés, oxosavak.
A gyémánt és a jég összehasonlítása (pl. képek alapján). 
Gyűjtőmunka. 
Csoportos kísérlet: a fa lepárlásának megfigyelése, a fa és a faszén égésének összehasonlítása. 
A szén-monoxid és a szén-dioxid vízoldhatóságának összehasonlítása. 
A szénsav keletkezése és bomlása. 


Gyűjtőmunka, tablókészítés a szilícium alkalmazásáról. 
Csoportos munka: agyag formázása, kiszárítása, (kiégetése). 
Gyűjtőmunka, tablókészítés, üveg olvasztása, zománc készítése. 

Csoportos és egyéni munka: összefoglaló táblázat készítése.
Relatív atomtömeg (C-12), kormeghatározás. 
Az ásványi szenek keletkezése. 
Lepárlás, A természetes vizek savassága, karsztjelenségek. 
A szén-dioxid körforgása. 
A légzés lényege 
Az ásványi szenek, a kőolaj és a földgáz keletkezése. 
Félfémek, félvezetők, számítógép, mikroelektronika. Történelem: kőkorszak. A kvarc és alkalmazásai. A földkéreg leggyakoribb ásványi a szilikátok. Szilikátok az építészetben és a képzőművészetben (üveg, máz, tűzzománc). 
1. 2. 3.1, 3.2
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Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés
3. A fémes elemek és vegyületeik 

3.1 Fizikai tulajdonságok 

3.2 Kémiai tulajdonságok 

3.3 Nátrium, a nátrium vegyületei 

3.4 Kalcium, a kalcium vegyületei, vízkeménység


A fémes és nemfémes elemek tulajdonságainak felismerése, értelmezése. 


A fémek gyakorlati jelentőségének megismerése; a fémes rácsból következő fizikai tulajdonságok. 

Redukálóképesség, redukálósor. A megfigyelhető és az elektronszerkezet alapján várható tulajdonságok megfeleltetése. 

A nátriumvegyületek gyakorlati fontossága és tulajdonságaik. A megfigyelhető és az elektronszerkezet alapján várható tulajdonságok megfeleltetése. 

A kalciumvegyületek gyakorlati fontossága és tulajdonságaik. 
A természetes vizek szén-dioxid-tartalmának következményei. 
Az oldhatóság és a szerkezet közötti összefüggés elemzése. 
A kedvező tulajdonságok és a sokoldalú felhasználás kapcsolata.
Fémes és nemfémes szerkezeti anyagok funkcióinak összehasonlítása. 


Az előzetes tudás felelevenítése és alkalmazása. 


Csoportos kísérlet: réz, higany, ezüst kiválasztása fémekre. Elképzelések (hipotézis): a tulajdonságok értelmezése az előzetes tudás alapján. 

Kísérlet: szappanfőzés. 
Elképzelések (hipotézis): a tulajdonságok értelmezése az előzetes tudás alapján. 


Kísérlet: mész (tojáshéj) égetése, a termék tulajdonságainak vizsgálata, a változás kikövetkeztetése. 
A szénsav és a mészkő reakciójának megfigyelése, a reakció jelentőségének és következményeinek feltárása.
A fémek szerkezete: technikatörténet: szerkezeti anyagok. 

Kémiatörténet: alkímia, az anyag átalakítása. 

Kálium, alkálifémek. A nátrium előfordulása. Nátriumvegyületek a konyhában, a konyhasó élettani fontossága. 
Bázis, lúg, sav-bázis reakció, lúgos kémhatás. Alkáliföldfémek, rádium - radioaktivitás. Mészkőképződés, karsztjelenségek, mészégetés, építészet, gipszszobrászat. 
Csapadékos reakciók.
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3.5 Alumínium és a vas, alumíniumgyártás, vasgyártás 

A fémek előállítása és korróziója 

3.6 Arany, színes- és nemesfémek


A vas nélkülözhetetlenségének kémiai háttere (az acél elem, vegyület vagy keverék?). 
A vas, a nyersvas tulajdonságainak módosítása. 

A redoxireakciók gyakorlati alkalmazása és haszna. A szén és a szén-monoxid redukáló tulajdonságának felismerése. Az elektromos áram kémiai hatásának elemzése, az elektrolízis ipari alkalmazása. 
A levegő, a vizek oxigéntartalmának következménye. 

Az alkímia sikertelensége és az elem fogalmának kialakulása. 
A fémek redukálósora. 
Az arany tulajdonságai és a tulajdonságok módosítása. 

A fémes szerkezet és tulajdonság közötti összefüggések összefoglalása.
Összehasonlítás: a vas és az alumínium tulajdonságainak összehasonlítása. Összehasonlítás: az alumínium reakcióinak összehasonlítása a nátriuméval és a kalciuméval. Az öntöttvas, az acél és az ötvözetek összehasonlítása. 

Az előzetes ismeretek ismétlése, rendszerezése. 
Kísérlet: pl. réz elektrolízise oldatból 
Elképzelés (hipotézis): a jelenség értelmezése. 
Gyűjtőmunka, tablókészítés. 
Ötletbörze: Hogyan védjük meg? 


Gyűjtőmunka, tablókészítés. Gyűjtőmunka: a felhasználási területek mögött rejlő tulajdonságok feltárása. 

Az ismeretek rendszerezése.
A fémek technikai és társadalmi jelentősége. Történelem: vaskor, az alumínium térhódítása. Mágnesség, mágnesezhetőség. Ásványkincseink az ércek. 

Az alumíniumgyártás technológiai folyamatai. Történelem: a vasgyártás fejlődéstörténete. A korrózióvédelem felfedezése a mindennapokban. 

Az arany jelentősége az emberiség történetében és a kémiatörténetben. Történelem: réz- és bronzkor. Építészet, szobrászat, hangszer- és ékszerkészítés. 

1. 2. 3.1, 3.2, 3.5
Kommunikációs 
Szabálykövető 
Lényegkiemelő 
Problémamegoldó 
Környezeti nevelés 
Együttműködési 
Kritikai 
Döntési
4. Hétköznapi kémia 

4.1 Energiaforrásaink 

4.2 Tápanyagaink 

4.3 Építőanyagok 

4.4 Üveg, porcelán, finomkerámia 

4.5 Műanyagok


Milyen változások alkalmasak „energiatermelésre”? Technikai és biológiai energiaforrások. 

A tápanyagok szerepének tudatosítása 

A sárkunyhóktól a felhőkarcolókig (keverékek építőipari alkalmazásai) 

A napon szárított agyagtól a porcelánig (optimális arányú keverékek: formázható agyag, mázak, üveg). 

Természetes anyagok módosítása 
Mesterséges műanyagok 
Természetes vagy mesterséges? 

Hasznos kémia a ház körül (javítások, festés, növényvédelem, rovarirtás, műtrágyázás). Biokertészet.
Energiadiagaramok készítése, értelmezése. 


Ismeretfelmérés: Mi mire kell? Mit miért eszünk? Gyűjtőmunka, kiselőadások, poszterkészítés. 


Gyűjtőmunka, kiselőadások, poszterkészítés. 


Csoportos kísérletezés: tejfehérje átalakítása. 
Csoportmunka: a forgalomban lévő műanyagok azonosítása, felismerése
Az energia megmaradásának törvénye, megújuló energiaforrások. 

Biológiai funkciók. 

Az építészet fejlődéstörténete a szerkezeti anyagok szempontjából. 

A szilárd szemcsék mérettartománya (kolloidok). 

Történelem: a kémia korai alkalmazásai. 
Történelem: népszaporodás, új anyagok, szerkezeti anyagok iránti kereslet; szokások felelevenítése.
Lényegkiemelő 
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4.6 Háztartási, ház körüli vegyszerek 


4.7 Egészség 

4.8 Szépség 



4.9 Kockázat és haszon


Praktikus eljárások kémiai háttere (fizikai és kémiai folyamatok alkalmazása a háztartásban). 


A kémia szerepe egészségünk védelmében és helyreállításában (a vitaminoktól a gyógyszerekig). 
Konyhakémia: műveletek, változások a konyhában. 


A kémia mint a test- és szépségápolás eszköze. 


Lehet-e káros a tudomány, a kémia? 
Az egészségkárosítás és a környezetszennyezés okai. 
A kémia jelentősége az emberiség történetében.
Kísérletezés: oltott mész készítése, meszelés, színezés földfestékkel. Kísérletezés: praktikus eljárások (zsíroldás, mosás, tisztítás, fehérítés, vízkőoldás, folteltávolítás, színezés, textilfestés, oldás) kipróbálása. 

Vitafórum: Ki a felelős? Csoportos kísérletezés: a C-vitamin hatásának kimutatása. Gyógyteák és kivonatok készítése. A tanult változások (jelenségek, folyamatok) felfedezése az ételkészítés folyamatában. 

A kozmetikumok összetevőinek megismerése, előállításuk értelmezése, fogkrém készítése. 


Vitafórum: Van-e lehetőség a választásra? Szintézis.
Balesetvédelmi rendszabályok. 
A vegyszerek és a „vegyipar” okozta környezeti ártalmak. 

A gyógyhatású anyagok készítésének története. Hatóanyagok kioldása (extrakció). 

A kozmetikumok készítésének története, a kenőcsök, krémek, gélek kémiája (kolloidika). 

Kémiai katasztrófák, élvezeti szerek. 

1., 2., 3.1
A továbbhaladás feltételei:
A környezetünkben előforduló anyagok és folyamatok felismerése, rendszerezése. A tanult elemek, vegyületek előfordulásával, előállításval, fizikai és kémiai tulajdonságaival, felhasználásával, élettani szerepével, egészségügyi és környezetvédelmi hatásával kapcsolatos ismeretek alkalmazás szintű ismerete, a szerkezet, a tulajdonság és a felhasználás közötti kapcsolatok felismerése.
A megismert anyagszerkezeti fogalmak alkalmazása a halmazállapotok, a tulajdonságok és a reakciók értelmezésére.
A kémiai jelrendszer használatának megismerése, a tanult elemek vegyülési arányának meghatározása, képletekkel történő kifejezése, egyszerű sztöchiometriai számítások elvégzése.
Földünk-környezetünk
Célok és feladatok
A Nemzeti alaptanterv Földünk-környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi és fejlesztési követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz tantárgy alapvető feladata, hogy megismertesse a tanulókat szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Felismertesse a folyamatok között megfigyelhető alapvető összefüggéseket, kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulókban a mindennapi élet szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási képesség.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex, természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása. Az általános iskolai földrajzoktatás során a pusztán tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános törvényszerűségek megláttatására kell helyezni.
A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti érzékenységét, megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák, az emberre veszélyes folyamatok felismerésének, mérséklésének és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. A tantárgy tartalmának elsajátítása során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó kihívások döntően földrajzi problémákból indulnak ki.
A Nemzeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az önálló tantárgyi keretben történő földrajzoktatás, a Földünk-környezetünk műveltségi területben megfogalmazott célkitűzések, a fejlesztési feladatoknak megfelelő tartalmak és képességek elsajátítása már az 5. évfolyamon megkezdődjön. Az első két évfolyam földrajztanításának feladata azonban továbbra is alapvetően a későbbi tantárgyi oktatás megalapozása. Ezért az 5. és a 6. osztályban az elsajátítandó ismeretek elsősorban a közvetlen földrajzi környezetben megfigyelhető jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatosak. A legfontosabb feladat, hogy a tanulók megismerkedjenek a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás alapvető eszközeivel és módszereivel. Az alapozás legfontosabb célja, hogy a tanulók elsajátítsák a megfigyelés, az információszerzés- és feldolgozás alapvető módjait, a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, majd ezek fokozatos elmélyítésével képesek legyenek egyre sokoldalúbb alkalmazásukra a földrajzi tanulmányaik során. Az 5-6. évfolyamon a földrajzoktatás a közvetlen környezetből jellemzőiből kiindulva, a földrajzi tér fokozatos tágításával megismerteti a tanulókat Földünk legfontosabb jelenségeivel és azok következményeivel. A hangsúlyt azonban mindvégig a megfigyelésre, a közvetlen tapasztalatszerzésre és az alapvető összefüggések felismerésére helyezi.
A 7-8. évfolyam feladata, hogy megismertesse a tanulókat az egyes kontinensek és országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. A tananyag feldolgozása során a távoli tájak földrajzi jellemzőinek megismerése után jutunk el Európa, a Kárpát-medence és végül hazánk bemutatásához. Vizsgálódás középpontjában a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak. Földünk népeinek, országainak megismerése nagymértékben hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, a másság megértéséhez és elfogadásához. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól valamint európai integrációjáról.
A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók környezetért felelős magatartása.
Fontos, hogy a műveltségi terület, és így a tantárgyi oktatás tartalmi és képességfejlesztési szempontból történő megalapozása már az alsó tagozaton - az Ember a természetben műveltségi területben megfogalmazottak alapján - megkezdődik. A felső tagozaton azonban a Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmi és képességfejlesztési feladatai már nemcsak az Ember a természetben, hanem az Ember és társadalom műveltségi terület bizonyos elemeihez is szervesen kapcsolódnak. Ezek a kapcsolatok is hangsúlyozzák a földrajz integrált jellegét, valamint a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és kölcsönhatásainak feltárásában betöltött szerepét.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
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A tanulók értékelése
A tanulói teljesítmények értékelése három egymáshoz szorosan kapcsolódó részelemből tevődik össze: a földrajzi-környezeti az ismeretek, az ismeretek alkalmazásának képessége, a földrajzi kompetenciákban való jártasság.
A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából az alapvető ismeretelemek elsajátítása mellett döntő fontosságú, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, kiemelten a földrajzi térben való tájékozódás képességét, a földrajzi tartalmú információszerzés és az információk feldolgozásának, értelmezésének képességét.
A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik:
Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli felelet, frontális foglalkozás formájában.
A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével.
Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző formában történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.).
Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz készítése.
Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A tanterv alkalmazásához elegendő az alapfokú oktatásra vonatkozó törvényi feltételek teljesítése. A tanterv minél sikeresebb alkalmazásához emellett javasoljuk a környezetei neveléshez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvételt.
Ugyancsak a tantervben megfogalmazottak teljesítését segíti, ha az intézmény szakmai közössége kidolgozza a terepi munka, valamint a lakóhelyen, illetve környékén található intézmény vagy üzem látogatásának módját és lehetséges beépítését a helyi programba.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak:
Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek.
A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse.
Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra.
A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését.
Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását igénylő, a földrajzi kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat.
Megjegyzés
A tantárgyi programban a kapcsolódást a műveltségterületben megfogalmazott célkitűzésekhez, követelményekhez az alábbi számok jelölik:
Általános fejlesztési feladatok: 1
Ismeretszerzés, tanulás: 2
Tájékozottság a földrajzi térben: 3
Tájékozottság az időben: 4
Tájékozottság a környezet anyagaiban: 5
Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban: 6
Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben: 7
Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben: 8
Tantárgyi tantervek
Földrajz 5-6. évfolyam
Célok és feladatok
A tanulók ismerkedjenek meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás alapvető eszközeivel és módszereivel. Sajátítsák el térképen, illetve a térképpel való tájékozódás módját és eszközeit, ismerjék fel a különféle térképek szerepét, a mindennapi életben. Ismerjék fel a térképek, mint földrajzi tartalmú információforrások fontosságát.
A tanulók sajátítsák el a megfigyelés, az információszerzés- és feldolgozás alapvető módjait, a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, majd ezek fokozatos elmélyítésével legyenek képesek egyre sokoldalúbb alkalmazásukra a földrajzi tanulmányaik során.
A tanulók ismerkedjenek meg a természeti, a környezeti és a társadalmi-gazdasági megfigyelések módszereivel és eszközeivel. Ismerjék meg a tapasztalatok feljegyzésének és érékelésének alapvető módjait. Legyenek képesek földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni, véleményeiket, észrevételeiket szabatosan megfogalmazni. Legyenek tisztában az adatok nagyságrendbeli különbségeivel.
Alakuljon ki a tanulókban a földrajzi térben és időben való tájékozódás életkori sajátosságuknak megfelelő szintű képessége Ismerjék fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Ismerjék fel és nevezzék meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.
Ismerjék fel a Föld mozgásának következményeit, lássák be ezek hatását saját mindennapi életünkre, illetve az egész a földi életre.
Ismerjék meg a külső és a belső erők felszínformáló tevékenységének szerepét Földünk felszínének alakításában. Ismerjék fel a természeti folyamatokban megnyilvánuló alapvető összefüggéseket. Vegyék észre a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető kapcsolódásokat, kölcsönhatásokat.
A közvetlen lakókörnyezete valamint a hazai nagytájak földrajzi sajátosságainak, természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek, értékeinek megismerése nyomán erősödjön a tanulókban a szülőföldhöz való kötődés.
Ismerjék fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, értsék meg az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.
Tartalmak
5. évfolyam
Fejlesztés
Témakör, résztémák
Órák 
A B
A tartalom kulcselemei
Tevékenységek
Kapcsolódás
Kulcskom 
petenciák: 
Szk, lk, egy, p, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T 
1. Amiről a térkép mesél 
1.1. A térképi ábrázolás 
4
3
Arányos kicsinyítés. 
Alaprajz szerinti ábrázolás. Mértékszám (arányszám). 
A térkép jelrendszere. 
Irány és távolság meghatározása a térképen. 
Vonalas mérték. 
Tájékozódás a térkép segítségével. 
Fő- és mellékvilágtájak. 
Az iránytű. 

Alapvető összefüggések: 
A valóság és a térkép kapcsolata. 
A méretarány és a térképi ábrázolás különbségei. 
A térkép nyelve = jelrendszer
Példák gyűjtése a térkép szerepére a mindennapi életben. 
Térképvázlat készítése a tanteremről mérési eredmény alapján. Térképvázlat készítése az iskola környékéről. 
A fénykép, a tájkép és a térkép ábrázolási módszereinek összehasonlítása. 
Különböző méretarányú térképi ábrázolások összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek kiemelése. 
Mérjünk és számoljunk: egyszerű terepi mérések ábrázolása különböző méretaránynak megfelelően. 
Különféle térképi jelek gyűjtése és megfejtése. 
Térképen mért távolságok megfeleltetése valós távolságokkal. Távolság meghatározása vonalas mérték segítségével. 
Az északi irány meghatározása iránytű segítségével az osztályteremben és a terepen. 
A fő világtájak irányának megállapítása az osztályteremben és a terepen. 
Az északi irány meghatározása különböző módjainak gyakorlása a terepen. 
A térkép tájolása iránytű segítségével. 
Játékos tájékozódási feladatok a terepen.
Ember a természetben 
Matematika 
Ember és társadalom 

1., 2., 3.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, szk, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I., T 
1.2 A domborzat ábrázolása
3
2
Domborzati formák: síkság, domb, hegy. 
A térkép színei: barna, zöld és árnyalatai. 
Barna és árnyalatai: dombság, középhegység, magashegység. 
Zöld és árnyalatai: síkság. 
Mélyföld, alföld fennsík. 
Magassági számok. 

Alapvető összefüggések: 
A színárnyalatok használata és a tengerszint feletti magasság összefüggései.
Domborzati elemek felismerése színfokozatos jelölés alapján a tanulói atlasz térképlapjain. 
Egy elképzelt táj lerajzolása majd a tájról térképvázlat készítése, egyszerű magassági színkulcs összeállításával. 
Magassági adatok leolvasása és összevetése domborzati térképeken. 
Magyarország dombortérképének és domborzati térképének összevetése. 
Példák gyűjtése különböző tengerszint feletti magasságban fekvő tájakra.
Ember a természetben 

1, 2, 3.
Kulcskom- 
petenciák: 
Szk, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, I, T
1.3. Felszíni vizek
2
1
Kék szín 
Forrástól a torkolatig: csermely, ér, patak, folyó, folyam. 
Főfolyó, mellékfolyó. 
Folyásirány 
Tó, tenger. 
Kék és árnyalatai: a tengerek, tavak mélysége 
Mesterséges vízfolyások, tavak. 
Mocsaras területek. 

Alapvető összefüggések: 
A jelölés vastagsága és a folyó szélességének összefüggése. 
A színárnyalatok használata és a vízmélység összefüggései.
Példák gyűjtése különféle felszíni vizek térképen történő ábrázolására. 
A Duna és a Tisza mellékfolyóinak 
leolvasása térképről. 
Tavak, tengerek vízmélységi adatainak leolvasása a térképről, az adatok összehasonlítása. 
Példák gyűjtése a térkép alapján csatornákra, víztározókra. Mocsaras területek megnevezése hazánk domborzati térképén. 
Terepi séta: a környező patak vagy folyó folyásirány meghatározása egyszerű eszközök segítségével.
Ember a természetben 

1, 2, 3. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, I, TE, T 

1.4. Települések
4
2
Tanya, falu, város. 
A településtípusok jelölése a térképen. 
Település- és várostérképek. 
A településtérképek sajátos jelei. 
Az egyes településtípusok jellegzetességei (városrészek, telepközpont, jellegzetes épületek). 
Élet a tanyán, a faluban és a városban. 

Alapvető összefüggések: 
A település jele és a település méretének, szerepének összefüggései. 
A településszerkezet, a gazdasági tevékenység és az életmód kapcsolata.
Különböző típusú és méretű települések jelölésének összehasonlítása hazánk közigazgatási térképén. 
Adatok, információk leolvasása hazánk közigazgatási térképéről, várostérképekről. 
Tanyákról, falvakról és városokról készült légifelvételek, fényképek összehasonlítása. 
Az egyes településtípusok jellemzőinek bemutatása képek, leírások alapján. 
Egy-egy település bemutatása saját élmények felhasználásával. 
Rajz készítése az egyes településtípusokról saját vélemény, élmény, elképzelés alapján. 
Város- és településtérképeket tartalmazó prospektusok gyűjtése, ezek felhasználásával egy-egy település bemutatása. 
Térképvázlat készítése a saját lakóhelyről, jelkulcs összeállítása. 
A városi, a falusi és a tanyasi élet, a gazdálkodás összehasonlítása képek, leírások, filmrészletek alapján. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, I, T, P 

1.5. Közlekedési hálózat
3
2
Autótérkép. 
Az úthálózat jellemzői. Autópálya, főútvonal, mellékútvonal. 
Az autósok számára készült térképek sajátos jelei. 
A főbb vasútvonalak 
Átszállás, csatlakozás. 
Közlekedési csomópont. 
Menetrend használata. 

Alapvető összefüggések: 
Az útvonalak jelölésének szabályszerűségei. 
Mellékút› főút › autópálya › úthálózat 
A közlekedési csomópontok kialakulása. 
A közlekedés szerepe a mindennapi életben.
Útiterv összeállítása autóbusz és vasúti menetrend segítségével. 
Melyik úton induljak? - utazási játék autós térkép segítségével. 
Autópálya, főútvonal és mellékútvonal jellemzése képek alapján. 
Beszámoló, vázlatrajz késztése egy családi utazásról. 
Milyen messze van? - távolság meghatározás az útszakaszok kilométer-adatainak felhasználásával. 
Tablókészítés a különféle közlekedési eszközökről. 
Tanulmányi séta: a vasútállomás vagy az autóbuszállomás életének, az ott dolgozók munkájának megismerése. 
Múzeumlátogatás: közlekedéstörténeti kiállítás, Közlekedési Múzeum
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Informatika 

1, 2, 3, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, p, egy, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, I, T 

1.6. Tájékozódás Magyarország térképén
3
2
Magyarország nagytájai, folyók, tavak. Megyék, megyeszékelyek, régiók, régióközpontok. 
Az autópályák és fő közlekedési utak. 
Keresőhálózat. 

Alapvető összefüggések: 
Az információk mennyisége, részletessége és a térkép méretaránya közötti kapcsolat.
Torpedójáték a keresőhálózat használatának előkészítésére. 
Különböző földrajzi helyek megtalálása a térképen a keresőhálózat segítségével. 
Csoportok közötti vetélkedő a névmutató használatának gyakorlására. 
Tájékozódási feladatok hazánk térképén keresőhálózat segítségével 
Párosító játék megye - megyeszékhely. 
Puzzle készítése hazánk domborzati és közigazgatási térképének felhasználásával. Csoportok közötti vetélkedő a puzzle kirakásával. 
Útvonaljáték: melyik úton menjek? 
Nagytájak, megyék, régiók és nevük összekapcsolása, területük kiszínezése kontúrtérképen. 
Ember a természetben 

1, 2, 3, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, d, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T 
1.7. Kiránduljunk!
3
2
A turistatérkép sajátosságai. Szintvonal. 
A turistatérképen közölt információk. 
Idegenforgalmi körzetről, látnivalókról pl. kiállításokról, vásárokról készült bemutató térképek (szórólaptérképek). 

Alapvető összefüggések: A szintvonalak sűrűsége és a lejtő meredeksége közötti összefüggés. 
A térkép kiadásának célja és az ábrázolási mód, valamint tartalom közötti kapcsolat. 
Túra útvonalának megtervezése, az útvonal jellemzése turistatérkép segítségével. 
Légvonalbeli és tényleges távolság meghatározása turistatérképen. 
Magasságkülönbség meghatározása térkép adatai alapján. 
Példák gyűjtése a turistatérképen található információkra, jelekre. 
Térképvázlat készítése egy elképzelt kirándulás útvonaláról, jelkulcs összeállítása. 
Tájékozódási feladatok a terepen turistatérkép alapján. 
Tabló készítése idegenforgalmi körzeteket, látnivalókat bemutató szórólaptérképekből. 
Ember a természetben 
Matematika 

1, 2, 3, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, d, lk, é 
, egy, p, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T 
1.8. A lakóhely és környéke
4
2
A régió, a megye és a lakóhely térképe. 
Tájékozódás a lakóhelyen és a lakóhelyről készült térképeken. 

Alapvető összefüggések: 
Méretarány és az ábrázolt terület nagysága, illetve az ábrázolás részletessége
Ki találja meg hamarabb? -tájékozódási verseny a lakóhely térképén. 
Ki talál oda? - tájékozódási verseny a terepen. Egy célpont elérése megadott 
helyek érintésével. 
Térképvázlat készítése a lakóhelyről, nevezetességek, látnivalók, fontosabb üzletek bejelülése. 
Egy vásárlás (élelmiszer, könyv, háztartási eszköz, ruha stb.) útvonalának megtervezése, erről vázlatrajt készítése. 
Információ, szórólapgyűjtés az igénybe vehető szolgáltatásokról, szolgáltató intézményekről. 
Tájékozató térkép készítése egy oda látogató idegen részére. 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Informatika 

1, 2, 3, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, szk, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, TE, T 

2. Napsugár, víz, levegő 
2.1. Az éltető napsugár
4
3
A Nap. A napsugárzás szerepe. 
A levegő felmelegedése. 
A levegő felmelegedését befolyásoló tényezők. 
A levegő hőmérséklete, a hőmérséklet változása. 
Veszélyes napsugarak. 

Alapvető összefüggések: 
A napsugárzás és a földi élet. 
A napsugárzás és a levegő felmelegedése. 
A felmelegedést befolyásoló tényezők szerepe a hőmérséklet alakításában. 
A felmelegedő levegő mozgása. 
Irányított információgyűjtés a Napról az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő kiadványokból. 
Megfigyelés, egyszerű kísérlet és mérés a napsugár melegítő hatásának, az egyes anyagok eltérő felmelegedésének bizonyítására. 
Kísérlet és tapasztalatgyűjtés a felmelegedő levegő mozgásának személtetésére. 
Beszélgetés a túlzott napozás veszélyeiről. 
Példák gyűjtése a napsugárzás földi életre gyakorolt hatásaira. 
A hőmérséklet mérése, az adatok feljegyzése, a hőmérséklet-változás megfigyelése.
Ember a természetben 
Matematika 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 5, 6. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, szk, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, TE, T
2.2. Esik, nem esik?
3
2
Halmazállapot-változás. 
Levegő, légkör. 
Vízkörforgás. 
Felhő, köd, csapadék. 
A leggyakoribb csapadékfajták. 

Alapvető összefüggések: lehűlés › felhő- és csapadékképződés.
Kísérletek a halmazállapot-változás megfigyelésére. 
Egyszerű kísérlet a csapadékképződés szemléltetésére. 
Képek gyűjtése különböző formájú felhőkről, ködös tájakról. 
Beszélgetés a témakörben megismert jelenségek szerepéről a mindennapi életünkben (pl.: ködös idő, havazás stb.) 
Irányított információgyűjtés a felhőkről és a csapadékfajtákról az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő kiadványokból. 
Mese, történet írása: Egy vízcsepp élete 
Fénykép, rajz készítése egy-egy jelenségről és ezekből tabló összeállítása.
Ember a természetben 
Matematika 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 5, 6.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, szk, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, TE, T 

2.3. Merről fúj a szél?
2
2
Légnyomás, a légnyomás változása. 
A szél kialakulása. 
A szél iránya és erőssége. 

Alapvető összefüggések: 
Eltérő hőmérséklet ›eltérő légnyomás › szél 
Egyszerű kísérlet a légnyomás jelenségének bemutatására. 
Egyszerű légnyomásmérő összeállítása, a légnyomásváltozás megfigyelése. 
A légnyomásváltozás és a hőmérsékletváltozás kapcsolatának bemutatása egyszerű kísérlettel. 
Légnyomásváltozás leolvasása barométerről. 
A légkörzés kialakulásának szemléltetése kísérlet és magyarázó rajz alapján. 
Információ és tapasztalatgyűjtés a légnyomásváltozás és a szél mindennapai életünkre gyakorolt hatásáról. 
Irányított információgyűjtés a szélről az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő kiadványokból.
Ember a természetben 
Matematika 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 5, 6. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, szk, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, TE, T 
2.4. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti
3
2
Időjárás, időjárási tényezők. 
Időjárás-előrejelzés, időjárás-jelentés. 
Időjárási térkép. 
Hőmérsékleti és csapadék értékek. 
Sokéves átlag, időjárási rekordok. 
Az időjárás hatása a mindennapi életünkre. 

Alapvető összefüggések: 
Az időjárás és a mindennapi élet. 
Egyszerű időjárási megfigyelések és mérések elvégzésére alkalmas megfigyelőhely kialakítása, közös, illetve irányított egyéni mérés, adatgyűjtés, az adatok feljegyzése. Az adatok ábrázolása és értelmezése. 
Időjárás-előrejelzések, egyszerű időjárási térképek gyűjtése napilapokból, internetről az adatok közös értelmezése. 
Egyszerű számolási feladatok megoldása. 
Információ és tapasztalatgyűjtés az időjárás mindennapi életünkre gyakorolt hatásairól. 
Tanulmányi séta egy meteorológiai mérőállomásra. 
Látogatás az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. 
Adatgyűjtés az Országos Meteorológiai Szolgálat internetes honlapjáról tanári irányítással.
Ember a természetben 
Matematika 
Informatika 

1, 2, 5, 6.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, lk, egy, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T 
2.5. Hazánk éghajlata 
3
2
Éghajlat. Éghajlati diagram. 
Nedves kontinentális éghajlat. 
Az évszakok jellemzői. 
A hőmérséklet és a csapadék időbeli, illetve térbeli különbségei. Csapadéktérkép, hőmérsékleti adatokat ábrázoló térképek. 

Alapvető összefüggések: 
Az időjárás és az éghajlat kapcsolata.
Hazánk éghajlati diagramjának megrajzolása megadott adatok alapján, a diagram adatainak értelmezése tanári irányítással. 
Szerepjáték: évszakok bemutatkoznak. 
Tematikus térképek adatainak leolvasása, értelmezése, törvényszerűségek megfogalmazása. 
Adatgyűjtés különféle írott és elektronikus források felhasználásával érdekes időjárási adatokról, rekordokról, a népi időjárási megfigyelésekről
Ember a természetben 
Matematika 
Informatika 

1, 2, 5, 6, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T 

3. A külső erők felszínformáló munkája
5
3
Felszínformálódás: lepusztulás, elszállítás, felhalmozódás. 
A hőingadozás, a szél, a víz felszínformáló munkája. 
Üledékes kőzetek és ásványkincsek. 
A mészkőhegységek sajátos formakincse. 

Alapvető összefüggések: 
A felszín anyaga - felszínformáló erő - a felszín formálódása. 
A szél és a víz felszínformáló munkájának modellezése terepasztalon. 
A hőingadozás hatásának modellezése. 
Képek gyűjtése a szél és a folyó felszínformáló munkájáról. 
A felszínformálódás különböző típusainak felismerése képeken, leírásokban. 
Üledékes kőzetek és ásványkincsek vizsgálata. 
Rajzok készítése, meseírás a külső erők munkájával kapcsolatosan. 
A karsztformákat bemutató képek és ábrák irányított értelmezése. 
Hazai példák gyűjtése a karsztformák előfordulására.
Ember a természetben 

1, 2, 3, 4, 6. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, I, T 
4. Amiről a földgömb mesél 
4.1. Óceánok, szárazföldek
3
2
Gömb (geoid) alak. 
Óceánok: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán. 
Tengerek. 
Földrészek (kontinensek): Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia., Déli-sarkvidék (Antarktisz). 
Nevezetes szélességi körök.
A Föld gömb alakjának bizonyítása egyszerű kísérlettel. 
Bolygónkat ábrázoló képek gyűjtése, a felvételek közös értelmezése. 
Szerepjáték: Milyennek látja egy távoli bolygóról érkező űrgyerek a Földet? 
A kontinensek és az óceánok azonosítása világtérképeken és a földgömbön. 
A kontinensek és az óceánok bemutatása a domborzati térképekről leolvasható információk felhasználásával. 
Adatgyűjtés a kontinensekről és óceánokról, rendszerezés, sorrendbe állítás az adatok alapján. 
Térképvázlat készítése és színezése. Kontúrtérképen a kontinensek és az óceánok azonosítása.
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 5, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
Szk, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T 
4.2. Nappal vagy éjszaka?
4
3
Tengely körüli forgás. 
Nappalok és éjszakák váltakozása. 
Napi időszámítás. 
Napkelte, delelés, napnyugta. 
A Nap látszólagos mozgása. 

Alapvető összefüggések: 
A tengely körüli forgás és a napi időszámítás kapcsolata. 
A tengely körüli forgás és a Nap látszólagos mozgása az égbolton. 
A Nap látszólagos járása és a hőmérséklet változásának kapcsolata.
A Föld tengely körüli forgásának és a mozgás következményeinek modellezése. 
A tengely körüli forgás következményeinek értelmezése magyarázórajz alapján. 
A nap látszólagos járásának szemléltetése egyszerű kísérettel. 
Napóra készítése. 
Tapasztalatok, megfigyelések megbeszélése a nap látszólagos járása és a hőmérséklet változásának kapcsolatáról. 
Ember a természetben 
Matematika 

1, 2, 3, 4, 6.
Kulcskom- 
petenciák: 
Szk, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T
4.3. Tél vagy nyár?
3
2
Nap körüli keringés. 
Évi időszámítás. 
Tavasz, nyár, ősz, tél. 
Napéjegyenlőség, napforduló. 
Március 21., június 22., szeptember 23., december 22. 

Alapvető összefüggések: 
Az évi időszámítás és a keringés kapcsolata. 
Az évszakok váltakozása és a Nap körüli keringés kapcsolata. 
A Föld Nap körüli keringésének modellezése. 
A keringés következményeinek értelmezése magyarázórajz, modell alapján. 
A Nap delelési magasságának változásával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. 


Ember a természetben 
Matematika 

1, 2, 3, 4, 6.
6. évfolyam
Fejlesztés
Témakör, résztémák
Órák 
A B
A tartalom kulcselemei
Tevékenységek
Kapcsolódás
Kulcskom- 
petenciák: 
Szk, d, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T
1. Tájékozódás a térképen és a földgömbön 
1.1 A földrajzi fokhálózat
6
4
Északi, déli, keleti és nyugati félgömb. 
Szélességi kör, hosszúsági kör, 
Nevezetes szélességi és hosszúsági körök. 
Földrajzi fokhálózat (koordináta-rendszer). 

Alapvető összefüggések: 
Egy földrajzi hely azonításához szélességi és hosszúsági adatok szükségesek.
A félgömbök színezése és a nevezetes szélességi körök bejelölése rajzgömbön. 
Vázlatrajz készítése a nevezetes szélességi körök bejelölésével. 
A fokhálózat modellezése labdaháló segítségével. 
A szélességi és a hosszúsági körök jellemzőinek összevetése a földgömb fokhálózata alapján. 
Helymeghatározási feladatok: földrajzi helyek azonosítása koordináták alapján, egy földrajzi hely koordinátáinak megadása. 
Csoportverseny: Ki talál meg hamarabb?
Ember a természetben 
Matematika 

1, 2, 3, 6.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, lk, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T 


2. Az éghajlati övezetesség 
2.1. Az éghajlati övezetesség kialakulása 

4
3
A napsugarak hajlásszöge. 
Egyenlítőtől való távolság. A napsugarak hajlásszöge alapján megrajzolható övezetek. 
Az óceántól való távolság és a domborzat módosító hatása. 
Éghajlati övezetek kialakulása. 
Forró, mérsékelt és hideg övezet. 
Alapvető összefüggések: 
A napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés. 
A gömb alak és a az eltérő felmelegedés. 
A módosító tényezők és a valódi övezetek határának alakulása.
A napsugarak eltérő hajlásszögének bemutatása egyszerű gömbmodellen. 
A különböző hajlásszögben érkező sugarak eltérő felmelegítő hatásának magyarázata egyszerű vázlatábra segítségével. 
Vázlatábra készítése színezéssel az övezetek elhelyezkedéséről, a nevezetes szélességi körök kiemelésével. 
A Föld éghajlati térképének tanulmányozása, az övezetek tényleges határainak összevetése a vázlatábrával, az eltérések magyarázata.
Ember a természetben 

1, 2, 3, 6. 

Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T 
2.2. Forró övezet
3
2
A forró övezet elhelyezkedése, határai. 
Az övezet tagolódása. 
A hőmérséklet alakulásának és a csapadék időbeli eloszlásának változásai. 
Jellegzetes tájak, életközösségek. 

Alapvető összefüggések: 
Az Egyenlítőtől való távolság szerepe a jellemzők kialakulásában. 
Vázlatrajz készítése az övezet tagolódásáról. 
Éghajlati térkép irányított elemzése. 
Éghajlati diagramok irányított összehasonlítása. 
Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított feldolgozása. 
Térképvázlat és applikációs kártyák felhasználásával az övezet jellemzése. 
Szerepjáték az övezet öveinek bemutatására. 
Mit vinnék magammal? - kiválasztó, csoportosításos játék. 
Rajz, leírás készítése egy elképzelt tájról. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az övezethez kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával.
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T 

2.3. Mérsékelt övezet
3
2
A mérsékelt övezet elhelyezkedése, határai. 
Az övezet tagolódása. 
A hőmérséklet alakulásának és a csapadék időbeli és térbeli eloszlásának változásai. 
Jellegzetes tájak, életközösségek. 
Alapvető összefüggések: 
Az Egyenlítőtől való távolság szerepe a jellemzők kialakulásában. 
Az óceánoktól való távolság szerepe a jellemzők kialakulásában.
Vázlatrajz készítése az övezet tagolódásáról. 
Éghajlati térkép irányított elemzése. 
Éghajlati diagramok irányított összehasonlítása. 
Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított feldolgozása. 
Térképvázlat és applikációs kártyák felhasználásával az övezet jellemzése. 
Szerepjáték az övezet öveinek bemutatására. 
Történet írása, szituációs játék: Milyen lenne, ha ott élnék? címmel 
Mit vinnék magammal? - kiválasztó, csoportosításos játék. 
Rajz, leírás készítése egy elképzelt tájról. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az övezethez kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával.
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, egy, p, i Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T 
2.4. Hideg övezet
2
1
A hideg övezet elhelyezkedése, határai. 
Az övezet tagolódása. 
A hőmérséklet alakulásának és a csapadék időbeli eloszlásának változásai. 
Jellegzetes tájak, életközösségek. 

Alapvető összefüggések: 
Az Egyenlítőtől való távolság szerepe a jellemzők kialakulásában
Vázlatrajz készítése az övezet tagolódásáról. 
Éghajlati térkép irányított elemzése. 
Éghajlati diagramok irányított összehasonlítása. 
Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított feldolgozása. 
Térképvázlat és applikációs kártyák felhasználásával az övezet jellemzése. 
Szerepjáték az övezet öveinek bemutatására. 
Történet írása, szituációs játék: Milyen lenne, ha ott élnék? címmel 
Mit vinnék magammal? - kiválasztó, csoportosításos játék. 
Rajz, leírás készítése egy elképzelt tájról. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az övezethez kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával.
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 4, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, d, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T
2.5. A hegyvidékek függőleges övezetessége
2
1
A függőleges övezetesség. A kialakító tényezők. 
Az egyes övek jellemzői. 

Alapvető összefüggések: 
A magasságváltozás szerepe a jellemzők alakításában. 
A vízszintes és a függőleges övezetesség kapcsolata.
Vázlatábra készítése az Alpok függőleges övezeteinek bemutatására. 
Applikációs kártyák elhelyezése vázlatábrában. 
Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított elemzése. 
Játék: Ki él magasabban? 
Szituációs játék: Élet az Alpokban 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból a témához kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. 
Gyűjtött képek elhelyezése vázlatábrában.
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 4, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, egy, p, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
K, I, T 
3. A nyughatatlan bolygó 
3.1. A Föld belső szerkezete, belső erők
6
4
Gömbhéjas szerkezet. 
Kőzetlemezek. 
Vulkánosság, vulkáni kőzetek, vulkánok. 
Gyűrődés, vetődés 

Alapvető összefüggések: belső szerkezet › kőzetlemezmozgás › vulkánosság, gyűrődés, vetődés
A gömbhéjas szerkezete jellemzése modell, vázlatábra segítségével. 
A kőzetlemezek azonosítása a térképen. 
A vulkáni működés bemutatása videofilmrészlet, leírások, fényképek alapján. 
A vulkán működésének és szerkezetének modellezése. 
Vulkáni kőzetek vizsgálata. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból a vulkánossághoz kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. 
A gyűrődés és a vetődés folyamatának modellezése. 
Jellegzetes vulkáni, gyűrődéses és vetődéses formák felismerése képeken. 
Ember a természetben 
Informatika 

1, 2, 3, 5, 6. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, d, lk, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
I, T 

3.2. Utazás az időben
5
3
Földtörténeti idők, harmad- és negyedidőszak. 
Ősföld, röghegység, gyűrthegység. 
Felszínfejlődés. A külső és a belső erők munkája. 

Alapvető összefüggések: 
A történelmi és a földtörténeti időszámítás eltérő nagyságrendje.
Időszalag rajzolása. 
Applikációs kártyák elhelyezése időszalagon. 
Földtörténeti események időrendbe állítása. 
Európa egyszerűsített szerkezeti térképnek (modelljének) elkészítése tanári irányítással. 
A külső és a belső erők felszínformáló tevékenységévek bemutatása képek, saját készítésű rajzok alapján. 
Mese, történet írása: Egy ősföld élete címmel.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 

1, 2, 3, 4.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, lk, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, E, I, T 

4. Hol élünk, hogyan élünk? 
4.1. Hazánk Európában és a Kárpát-medencében
4
2
A Kárpát-medence elhelyezkedése Európában. 
A Kárpát-medence résztájai. 
Hazánk helyzete a Kárpát-medencében. 
Szomszédaink. 

Alapvető összefüggések: 
A földrajzi helyzet és természeti, illetve a társadalmi-gazdasági jellemzők kapcsolata.
Helymeghatározási, tájékozódási feladatok Európa térképén. 
A Kárpát-medence résztájainak azonosítása térképen, térképvázlaton. 
A szomszédos országok azonosítása térképen, kontúrtérképen. 
Különféle adatok leolvasása és összehasonlítása a Kárpát-medencét ábrázoló tematikus térképekről (pl. éghajlat, népesség).
Ember a természetben 
Ember és társadalom 

1, 2, 3, 7, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, egy, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T
4.2. Hazánk Magyarország. Barangolás hazai tájakon
18
12
Hazánk nagytájai. 
Az alföldi tájak jellemzői. Gazdálkodás, jellegzetes településtípusok. 
A domb- és hegyvidéki tájak jellemzői. A gazdálkodás jellemzői, sajátos településtípusok. 
A környezet állapota. 
Hazánk védett természeti és kulturális értékei. 
Fővárosunk: Budapest 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági jellemzők kapcsolata.
Helymeghatározási és tájékozódási feladatok hazánk térképén. 
A nagytájak azonosítása térképen, térképvázlaton, kontúrtérképen. 
Adatok, jellemzők leolvasása különféle tematikus térképekről. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az egyes nagytájakhoz, jelentős településeikhez kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. 
Egy-egy kiválasztott táj bemutatása rajzban. 
Egy-egy kiválasztott táj néprajzi, kulturális jellemzőinek bemutatása. 
Tájleírások, versek gyűjtése az egyes tájakhoz, városokhoz kapcsolódóan. 
Jellemzők leolvasása várostérképekről. 
Kirándulási terv készítése. 
Program összeállítása külföldi barát számára. 
Bemutató összeállítása az egyes tájakra jellemző termékekből. 
Puzzle játék hazánk, illetve egy nagytáj térképének felhasználásával. 
Térképi- és betűjátékok, rejtvények hazánk városaival, tájaival kapcsolatban. 
Egy-egy nemzeti park vagy világörökség bemutatása rajzban, képeken, rövid beszámolóban. Hazánk „öröm- és bánattérképének” elkészítése
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 7.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, egy, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T 
4.3. A lakóhely földrajza
3
3
Természeti adottságok, 
Társadalmi-gazdasági sajátosságai. 
A környezet állapota, védett természeti és kulturális értékek 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági jellemzők kapcsolata
Adat- és információgyűjtés a lakóhely természeti adottságairól, jellemző gazdasági tevékenységeiről. 
Képeskönyv összeállítása saját készítésű fotókból és rajzokból. 
A lakóhely és környékére jellemző sajátos népszokások, hagyományok bemutatása. 
Beszélgetés: Miért szeretek itt élni? címmel. 
A lakóhely „öröm és bánat” térképének elkészítése 
Tanulmányi séta a lakóhely fontos intézményébe, üzemébe.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 7.
A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek egyszerű megfigyelések és kísérletek elvégzésére, a tapasztalatok feljegyzésére és érékelésére. Tudjanak biztonsággal tájékozódni a térképen, illetve tudják felhasználni a térképet a terepen való tájékozódásban. Legyenek képesek egyszerű információk leolvasására különböző térképekről. Tudjanak tájékozódni a földgömbön. Legyenek képesek tanári irányítással tájékozódni és válogatni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben, valamint a megszerzett információk értelmezésére és feldolgozására. Tudjanak földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni. Legyenek tisztában az adatok nagyságrendbeli különbségeivel.
Ismerjék fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Ismerjék fel és nevezzék meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.
Ismerjék és értsék a Föld mozgásának következményeit, hatásukat a földi életre. Adatok, képek, leírások alapján legyenek képesek az egyes földrajzi övezetek sajátosságainak bemutatására. Példák, képek alapján ismerjék fel a legfontosabb felszínformáló erők tevékenységét.
Legyenek képesek a hazai nagytájak földrajzi sajátosságainak felismerésére, természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek bemutatására.
Ismerjék fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, értsék meg az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.
Földrajz 7-8. évfolyam
Célok és feladatok
Fejlődjön a tanulók földrajzi térben való tájékozódási képessége. Legyenek képesek önállóan a szemléleti, tanári irányítással az okfejtő térképolvasásra különböző tartalmú és méretarányú földrajzi térképeken. Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.
Szerezzenek jártasságok az információszerzés- és feldolgozás különféle módszereinek alkalmazásában. Alakuljon ki bennük az igény az önálló, a szűkebb és tágabb földrajzi környezet alaposabb megismerését segítő földrajzi tartalmú információszerzésre. Legyenek képesek a megszerzett ismeretek és információk alkalmazására a mindennapi élet társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében.
A tanulók alkalmazzák a természeti, a környezeti és a társadalmi-gazdasági megfigyelések módszereit és eszközeit. Legyenek képesek földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni, véleményeiket, észrevételeiket szabatosan megfogalmazni. Legyenek helyes képzeteik a földrajzi környezet elemeinek (pl. óceánok, kontinensek, hegységek, népesség, termelés) méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről.
A tanulókat ismerjék meg az egyes kontinensek és a főbb országok általános természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőit. Ismerjék fel a kontinensek, a tipikus tájak és országok regionális jellemzőit, a közöttük lévő hasonlóságokat és különbségeket. Vegyék észre a természeti és a társadalmi adottságok szerepét a gazdasági fejlődés sajátosságaiban. Értsék meg, hogy az egyes adottságok szerepe, jelentősége az idők során változhat.
A tananyag elsajátítása, Földünk népeinek, országainak megismerése járuljon hozzá a különböző kultúrák iránti tisztelet és érdeklődés kialakításához, a társadalmi-gazdasági fejlődés eltérő lehetőségeinek és módjainak megértéséhez, elfogadásához.
Hazánk földrajzi jellemzőinek megismerése segítse elő, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, valamint európai integrációjáról.
A tantárgy tanulása során a tanulók összefüggéseikben ismerjék meg a környezetkárosító folyamatokat, ezek forrásait, megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait is. Értsék meg, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttműködésre van szükség. Lássák be az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.
Tartalmak
7. évfolyam
Fejlesztés
Témakör, résztémák
Órák 
A B
A tartalom kulcselemei
Tevékenységek
Kapcsolódás
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 

1. Kalandozás távoli tájakon - 
Afrika 
1.1. Fekvése, határai, természeti adottságok
4
3
A kontinens helye a földgömbön. 
A szerkezeti felépítés jellemzői. 
A természetföldrajzi övezetesség jellemzői a kontinen-sen. Vízrajzi sajátosságok. Természeti erőforrások. 
Tipikus tájak: sivatagok, oázisok, esőerdő. 
A természeti környezet állapota. 

Alapvető összefüggések: 
Földrajzi helyzet és a természetföldrajzi övezetesség jellemzői.
Helymeghatározási feladatok a térképen. 
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 
Tájleírás készítése tipikus tájakról önállóan gyűjtött képek alapján. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Kiselőadás a kontinens megismeréséről, a magyar geográfusok szerepéről. 
Afrika tájait bemutató tájleírásrészletek gyűjtése, megbeszélése. 
Információk gyűjtése, irányított kiselőadás a védett természeti értékekről és a környezetet veszélyeztető folyamatokról.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Magyar nyelv és irodalom 
Informatika 

1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é k, i. 


Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 

1.2. Népessége, társadalmi képe
3
3
Fehér-Afrika, Fekete-Afrika. 
Kulturális és vallási eltérések. 
Népességnövekedés. 
Éhségövezet. 

Alapvető összefüggések: 
A népességnövekedés és a társadalmi problémák.
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
A kontinensen élő főbb népcsoportok jellemzése. 
Népességföldrajzi adatok ábrázolása grafikonon, az adatok elemzése. Jellegzetes településtípusok, építkezési szokások és építőanyagok bemutatása. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Információk gyűjtése a kontinens környezetei problémáiról, a kiváltó okokról és a megoldás lehetőségeiről.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
1.3. A gazdasági élet jellemzői
3
2
A mezőgazdálkodás jellemző típusai, terményei. 
Az ásványkincsek kitermelése, a bányászat szerepe. 
A gazdaság legfontosabb ágai. 
A gazdasági fejlettség területi különbségei. Trópusi-, Észak- és Dél-Afrika gazdaságának sajátos vonásai. A fejlődés lehetőségei és nehézségei. 

Alapvető összefüggések: 
A szerkezetei felépítés és az ásványkincsek előfordulása. 
A mezőgazdálkodás jellemzői és a természeti adottságok kapcsolata.
Tematikus térképek elemzése, az információk összevetése. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Adatsorok alapján az egyes térségek és néhány kiválasztott ország gazdasági jellemzőinek összevetése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták készítése a hazánkban is kapható Afrikából származó termékek alapján. A származási hely azonosítása a kontinens térképén. 
Afrikai életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
2. Kalandozás távoli tájakon - Ausztrália- Óceánia 
2.1. Amiről a térkép mesél, természeti adottságok
3
3
Elhelyezkedése a földgömbön 
Szerkezetei felépítés, vízrajzi, éghajlati jellemzők. Természeti erőforrások. 
Óceánia felosztása, szigettípusok. 

Alapvető összefüggések: 
Földrajzi helyzet és a természetföldrajzi övezetesség jellemzői. 
A szerkezetei felépítés és az ásványkincsek előfordulása.
Helymeghatározási feladatok a térképen. 
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Kiselőadás a kontinens felfedezéséről és benépesítéséről. 
Ausztrália és Óceánia tipikus tájait bemutató tájleírásrészletek gyűjtése, megbeszélése. 
Információk gyűjtése, irányított kiselőadás a védett természeti értékekről és a környezetet veszélyeztető folyamatokról
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 4, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
2.2. Társadalmi-gazdasági jellemzők.
2
2
Benépesülés. A mezőgazdálkodás jellemzői, fő terményei. 
Természeti erőforrások, ásványkincsek. A gazdaság legfontosabb ágai. 
Idegenforgalom. 

Alapvető összefüggések: 
A mezőgazdálkodás jellemzői és a természeti adottságok kapcsolata. 
A természeti adottságok és az idegenforgalom jelentősége.
Tematikus térképek elemzése, az információk értelmezése. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
Terméklisták készítése a hazánkban is kapható a térségből származó termékek alapján. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 
Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
3. Kalandozás távoli tájakon - Amerika, sarkvidékek 
3.1. Fekvése, tagolódása, természeti adottságok 
6
5
A kontinensek helye a földgömbön. 
Arktisz, Antarktisz. 
A szerkezeti felépítés jellemzői. 
Vízrajzi sajátosságok. A vízszintes és a függőleges természetföldrajzi övezetesség jellemzői a kontinensen. Természeti erőforrások. 
A természeti környezet állapota. 

Alapvető összefüggések: 
Földrajzi helyzet és a természetföldrajzi övezetesség jellemzői. 
A vízszintes és a függőleges övezetesség kapcsolata. 
Helymeghatározási feladatok a térképen. 
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 
A függőleges övezetességet bemutató árba elemzése. 
Észak-, Közép- és Dél-Amerika természetföldrajzi jellemzőinek összevetése megadott szempontok alapján. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Kiselőadás a kontinens felfedezéséről. 
Tájleírás készítése egy tipikus tájakról önállóan gyűjtött képek alapján. 
A kontinens tipikus tájait bemutató tájleírásrészletek gyűjtése, megbeszélése. 
Kiselőadás a sarkvidékek felfedezéséről, az Antarktisz nemzetközi jelentőségéről. 
Információk gyűjtése, irányított kiselőadás a védett természeti értékekről és a környezetet veszélyeztető folyamatokról
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
3.2. Latin-Amerika társadalmi-gazdasági jellemzői
4
3
Latin-Amerika, Angol-Amerika. 
Gyarmatosítás, népcsoportok keveredése. 
A népesség térbeli eloszlása, a városok népességének növekedése. 
A mezőgazdaság jellemzői. 
Iparosodó térségek, központok. 
Brazília, Mexikó. 

Alapvető összefüggések: 
A szerkezetei felépítés és az ásványkincsek előfordulása. 
A mezőgazdálkodás jellemzői és a természeti adottságok kapcsolata.
Népsűrűségi térkép elemzése. Népességföldrajzi adatok ábrázolása grafikonon, az adatok elemzése. 
A nagyvárosi élet jellemzőinek bemutatása képek, leírások alapján. 
A gazdasággal kapcsolatos tematikus térképek elemzése. Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
Adatsorok alapján az egyes térségek és néhány kiválasztott ország gazdasági jellemzőinek összevetése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták készítése a hazánkban is kapható Latin-Amerikából származó termékek alapján. A származási hely azonosítása a kontinens térképén. 
Információk gyűjtése a kontinens környezetei problémáiról, a kiváltó okokról és a megoldás lehetőségeiről. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Kiselőadás a Latin-Amerika meghódításáról, benépesedéséről. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
3.3. Amerikai Egyesült Államok
6
5
Benépesülés, bevándorlás. 
Természeti erőforrások. 
Övezetes mezőgazdaság, farmgazdálkodás. 
Gazdasági körzet, technológiai park. Kutatás-fejlesztés igényes ágazatok. 
Gazdasági és politikai nagyhatalom. 

Alapvető összefüggések: 
A szerkezetei felépítés és az ásványkincsek előfordulása. 
A mezőgazdálkodás jellemzői és a természeti adottságok kapcsolata. 
A társadalmi-gazdasági fejlettség és a világgazdasági vezető szerep kapcsolata. 
Népsűrűségi térkép elemzése. 
Tematikus térképek elemzése. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, a világgazdasági vezető szerep igazolására. 
A gazdasági körzetek összehasonlítása. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Élet a farmon - a farmgazdálkodás jellemzőinek bemutatása. 
Terméklisták készítése a hazánkban kapható USA-ból származó termékek alapján. 
Információk gyűjtése a környezeti problémákról, a kiváltó okokról és a megoldás lehetőségeiről. 
A nagyvárosi élet jellemzőinek bemutatása képek, leírások alapján. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 

4. Kalandozás távoli tájakon - Ázsia 
4.1. Fekvése, tagolódása, természeti adottságok 
5
4
A kontinens helye a földgömbön. 
A szerkezeti felépítés jellemzői. 
Vízrajzi sajátosságok. A vízszintes és a függőleges természetföldrajzi övezetesség jellemzői a kontinensen. 
Tipikus tájak: tajga, szubtrópusi és trópusi monszun éghajlatú területek. 
Természeti erőforrások. 
A természeti környezet állapota. 

Alapvető összefüggések: 
Földrajzi helyzet és a természetföldrajzi övezetesség. 
A kontinensen belüli helyzet és az éghajlati jellemzők. 
Helymeghatározási feladatok a térképen. Magassági és mélységi adatok leolvasása, összevetése más kontinensek adataival. 
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 
Az egyes kontinensrészek természeti adottságainak összehasonlítása. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Adatok gyűjtése a kontinens természetföldrajzi jellemzőiről. 
Tájleírás készítése egy tipikus tájakról önállóan gyűjtött képek alapján. 
A kontinens tipikus tájait bemutató tájleírásrészletek gyűjtése, megbeszélése. 
Információk gyűjtése, irányított kiselőadás a védett természeti értékekről és a környezetet veszélyeztető folyamatokról
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 


Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
4.2. Népek, országok
3
2
Kulturális, vallási és etnikai sokszínűség. 
A fejlődés eltérő lehetőségei és útjai. 

Alapvető összefüggések: 
Természeti adottságok és a népsűrűség. 
A vallás és a fogyasztási szokások, életmód kapcsolata. 
Gazdasági fejlettség és a világgazdasági szerep. 
Népsűrűségi térkép elemzése. Népességföldrajzi adatok ábrázolása grafikonon, az adatok elemzése. 
A népesség vallások szerinti megoszlását bemutató térképek elemzése. 
A gazdasággal kapcsolatos tematikus térképek elemzése. Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
Információk, adatok gyűjtése és összehasonlítása az elérő gazdasági fejlődés és fejlettség személtetésére. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. Kiselőadás a vallás és a mindennapi élet kapcsolatáról, a legnagyobb vallások sajátosságairól. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
4.3. Országóriások
4
3
Kína és India hasonló és eltérő természeti erőforrásai, a társadalmi-gazdasági fejlődés sajátosságai és jellemzői. 
Jelentőségük, szerepük a világban. 

Alapvető összefüggések: 
A történelmi múlt és gazdasági fejlődés sajátosságai. 
Természeti erőforrások és a gazdasági fejlődés jellemzői.
A természeti adottságok összehasonlítása, térképek, adatok alapján. Tematikus térképek összehasonlító elemzése. 
Népességföldrajzi adatok összevetése és elemzése. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
A mezőgazdasági adottságok összevetése tematikus térképek segítségével. A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. 
Információk, adatok gyűjtése és grafikonok készítése a gazdasági fejlődés sajátosságainak személtetésére. 
A fő gazdasági körzetek jellemzése térkép segítségével. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a Kínából és Indiából származó hazánkban kapható termékekből. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. Kiselőadás a hindu vallás és a mindennapi élet kapcsolatáról. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
4.4. Japán
2
1
Sajátos természetföldrajzi adottságok. 
Sokoldalú fejlett ipar, technológiai park. 
Világgazdasági vezető szerep. 

Alapvető összefüggések: 
A geológiai adottságok a vulkánosság és a földrengésveszély kapcsolata. 
A természeti, a társadalmi-gazdasági adottságok és a sajátos fejlődés. 
A fejlődés és a világgazdasági vezető szerep.
A természetföldrajzi adottságok bemutatása különféle tematikus térképek segítségével. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a Japánból származó hazánkban kapható termékekből. 
Példák gyűjtése a hazánkban is megtelepedett japán vállalatokról. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Kiselőadás a környezetszennyezés következményeiről és a megoldási lehetőségekről. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
4.5. Kelet- és Dél-kelet-Ázsia
2
1
Újonnan iparosodott országok. 
Eltérő adottságok és fejlődési utak. Világgazdasági szerep. 

Alapvető összefüggések: 
Japán szerepe a térség gazdasági fejlődésében
A természetföldrajzi adottságok bemutatása különféle tematikus térképek segítségével. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése a világgazdaságban betöltött szerep bemutatására. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a térség országaiból származó hazánkban kapható termékekből. A származási helyek azonosítása térkép segítségével. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
4.6. Délnyugat-Ázsia
2
2
Közel-Kelet. Kulturális és vallási különbségek. Mediterrán- és folyó menti öntözéses gazdálkodás. Földgáz- és kőolajbányászat. Világgazdasági jelentőség. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti és a társadalmi adottságok és a fejlődés sajátosságai. 
A kőolaj- és földgázkészlet nagysága és a világgazdasági szerep. 
A történelmi emlékek és az idegenforgalom jelentősége.
A természetföldrajzi adottságok bemutatása különféle tematikus térképek segítségével. 
A kőolaj- és földgázkitermelés szerepének, világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok, szemelvények alapján. 
Jellegzetes mezőgazdasági termények gyűjtése. 
A mezőgazdálkodás nehézségeinek és környezeti hatásának bemutatása képek, szemelvények segítségével. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. Kiselőadás a vallás és a mindennapi élet kapcsolatáról. 
Információk gyűjtése, beszámoló, kiselőadás összeállítása a sajátos kulturális szokásokról, ételekről, táplálkozási szokásokról. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
5. Tágabb lakóhelyünk: Európa 

5.1. Fekvése, tagolódása, természeti adottságok
4
3
A kontinens helye a földgömbön, a felosztás szempontjai. 
A szerkezeti felépítés jellemzői. 
Vízrajzi sajátosságok. A természetföldrajzi övezetesség jellemzői a kontinensen. 
Természeti erőforrások. 
A természeti környezet állapota. 

Alapvető összefüggések: 
Földrajzi helyzet és a természetföldrajzi övezetesség. 
A kontinensen belüli helyzet és a természetföldrajzi jellemzők. 
Szerkezetei felépítés és az ásványkincsek. 
Helymeghatározási feladatok a térképen. Magassági és mélységi adatok leolvasása, összevetése más kontinensek adataival. 
Tematikus térképek elemzése, adatok leolvasása, összevetése, alapvető összefüggések felismerése és megfogalmazása. 
Éghajlati diagramok elemzése, összevetése, az adatok alapján az éghajlat jellemzőinek megfogalmazása. 
Az egyes kontinensrészek természeti adottságainak összehasonlítása. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Tájleírás készítése egy tipikus tájakról önállóan gyűjtött képek alapján. 
A kontinens tipikus tájait bemutató tájleírásrészletek gyűjtése, megbeszélése. 
Információk gyűjtése, irányított kiselőadás a védett természeti értékekről és a környezetet veszélyeztető folyamatokról 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
5.2. Népesség, gazdasági fejlettség
3
2
A népesség területi eloszlása. Eltérő történelmi múlt, fejlettségi különbségek. Gazdasági tömörülések. 

Alapvető összefüggések: 
A népsűrűség és a természeti adottságok, illetve a gazdasági fejlettség kapcsolta. 
Történelmi múlt és a társadalmi-gazdasági fejlődés, fejlettség.
Népsűrűségi térkép elemzése. Népességföldrajzi adatok ábrázolása grafikonon, az adatok elemzése. 
A népesség nyelvek, nemzetiségek szerinti megoszlását bemutató térképek elemzése. 
A gazdasági fejlettséggel kapcsolatos tematikus térképek elemzése. Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Információk adatok gyűjtése és összehasonlítása az elérő gazdasági fejlődés és fejlettség személtetésére. 
Példák gyűjtése különböző gazdasági tömörülésekre, együttműködésekre. 
Információk gyűjtése az elérő gazdasági fejlődés okairól, történelmi hátteréről. Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, egy, p, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, I, T 
5.3. Az Európai Unió
2
1
Az Európai Unió kialakulása, működése, bővítése. A legfontosabb intézmények feladatai. Az Unió szerepe a világgazdaságban. 


Alapvető összefüggések: 
Az adottságok és az együttműködés kialakulásának szükségessége. 
Az együttműködés fokozatos kiszélesedése. 
Az EU bővülésének követése térkép segítségével. 
Időszalag készítése az EU bővítéséről, az integráció fejlődése szempontjából fontos eseményekről, döntésekről. 
Az EU működésének bemutatása vázlatrajz, modell vagy szituációs játék segítségével. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Kiselőadás hazánk és az EU kapcsolatának alakulásáról, a csatlakozás lépéseiről. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése az integráció működésével kapcsolatban.
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T
5.4 Észak-Európa
3
2
Természeti és társadalmi-gazdasági jellemzők. A különböző erőforrások országonként eltérő szerepe a gazdaság fejlődésében. 

Alapvető összefüggések: 
A társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásai és az eltérő adottságok.
Természeti adottságok összevetése tematikus térképek alapján. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása az észak-európai országokból származó hazánkban kapható termékekből. Példák gyűjtése a hazánkban is megtelepedett észak-európai vállalatokól. 
Tipikus tájak bemutatása képek, leírások alapján. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások elemzése és ismertetése. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése 

Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 


Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
5.5. Nyugat-Európa
4
3
Természeti és társadalmi jellemzők, gazdaságtörténeti szerep. Egyesült Királyság és Franciaország gazdaságának jellemző vonásai. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a fejlődés sajátosságai. 
A gyarmatbirodalom és a gazdasági fejlődés. 
A természeti adottságok és a mezőgazdálkodás.
Természeti adottságok összevetése tematikus térképek alapján. 
Nyomtatott és elektronikus információhordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a térség országaira jellemző hazánkban kapható termékekből. Példák gyűjtése a hazánkban is megtelepedett nyugat-európai vállalatokról. 
Tipikus tájak bemutatása képek, leírások alapján. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások megbeszélése. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, p, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
5.6. Dél-Európa
4
3
Tipikus táj: mediterrán tengerpart. A Pireneusi-, az Appennini- és a Balkán-félsziget természeti adottságai, legfontosabb országainak (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia és Montenegró, Görögország) társadalmi-gazdasági jellemzői. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a fejlődés sajátosságai. 
A természeti adottságok és a mezőgazdálkodás. 
A természeti és a kulturális adottságok és az idegenforgalom jelentősége.
Természeti adottságok összevetése tematikus térképek alapján. 
Nyomtatott és elektronikus információ-hordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Információgyűjtés keleti területek fejlődését befolyásoló társadalmi problémákról és azok következményeiről. 
A nemzetiségek területi elhelyezkedését bemutató térképek elemzése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a térség országaira jellemző hazánkban kapható termékekből. Példák gyűjtése a hazánkban is megtelepedett dél-európai vállalatokra. 
Tipikus tájak bemutatása képek, leírások alapján. 
Életképeket bemutató felvételek, filmrészletek, leírások megbeszélése. 
Kielőadás a mediterrán tájak építkezési jellegzetességeiről, a táplálkozási szokások sajátosságairól. 
Prospektusok, szóróanyagok alapján idegenforgalmi program összeállítása. 
A térségre jellemző környezeti problémák bemutatása példák alapján. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, p, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
5.7. Kelet-Európa
5
4
Természeti és társadalmi-gazdasági jellemzők. 
Ukrajna, Oroszország természeti erőforrásai, társadalmi-gazdasági jellemzői. 
Oroszország világgazdasági szerepe. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a fejlődés sajátosságai. 
Erőforrásokban való gazdagság és a világgazdasági jelentőség. 
A természeti adottságok és a mezőgazdasági öveztek kialakulása. 
A társadalmi fejlődés és a gazdasági fejlettség.
Természeti adottságok bemutatása tematikus térképek alapján. 
Nyomtatott és elektronikus információ-hordozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. Oroszország világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok segítségével. 
Információgyűjtés a Kelet-Európa fejlődését befolyásoló társadalmi-gazdasági folyamatokról, sajátosságokról és azok következményeiről. 
A nemzetiségek területi elhelyezkedését bemutató térképek elemzése. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Terméklisták összeállítása a térség országaira jellemző hazánkban kapható termékekből. Példák gyűjtése a hazánkban is megtelepedett orosz vállalatokra. 
Hazánk és Oroszország gazdasági kapcsolatának bemutatása adatok alapján. 
A térségre jellemző környezeti problémák bemutatása példák alapján. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 6, 8. 
8. évfolyam
Fejlesztés
Témakör, résztémák
Órák 
A B
A tartalom kulcselemei
Tevékenységek
Kapcsolódás
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
1. Közép-Európa 
1.1. Természeti képe
6
3
Helyzete a kontinensen, a további felosztás szempontjai. 
A szerkezeti felépítés jellemzői. 
A rögvidékek jellemző természeti képe és természeti erőforrásai. 
Az Alpok és a Kárpátok jellemző természeti képe és természeti erőforrásai. 
A természeti környezet állapota. 

Alapvető összefüggések: 
A földrajzi helyzet, a szerkezet és az adottságok. 
A természeti adottságok és a gazdasági fejlődés.
Természeti adottságok bemutatása tematikus térképek alapján. 
Éghajlati diagramok elemzése, összehasonlítsa. 
A középhegységi és a magashegységi tájak összehasonlítása filmrészletek, képek alapján. 
Az Alpok és a Kárpátok függőleges övezetességének összevetése képek, ábrák alapján. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
A térségre jellemző környezeti problémák bemutatása példák alapján. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, p, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 
1.2. A társadalmi-gazda- 
sági fejlődés sajátosságai
3 



2
Nyelvi és kulturális tagolódás. Eltérő fejlődési utak - eltérő fejlettség. A társadalmi-gazdasági átalakulás sajátos vonásai. 

Alapvető összefüggések: 
Eltérő fejlődési utak - eltérő fejlettség.
A népsűrűség, a nemzetiségek, a nyelvcsaládok területi elhelyezkedését bemutató térképek elemzése. 
Nyomtatott és elektronikus információ-hor- 
dozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
Információgyűjtés és kiselőadás a közép-európai országok fejlődését befolyásoló társadalmi-gazdasági folyamatokról, sajátosságokról és azok következményeiről. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv 

1, 2, 3, 6, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 
Kiemelt fejlesztési feladatok: 
E, K, I, T 

1.3. Közép-Eu- 
rópa országai. Gazdasági élet a rögvidékek, a magashegysé- 
gek a síkságok tájain.
14
10
Németország természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. 
Lengyelország és Csehország természeti és társadalmi-gazdasági képe. 
Az Alpok országai: Ausztria, Szlovénia. 
A Kárpátok vonulatai között: Szlovákia, Románia. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a gazdasági fejlődés sajátosságai.
Az egyes országok természeti és társadalmi-gazdasági adottságainak összehasonlítása. 
Nyomtatott és elektronikus információhor- 
dozók alapján jellemző gazdasági adatok gyűjtése, rangsorok készítése. 
A regionális gazdasági együttműködés jelentőségének bemutatása adatok alapján. 
Kiselőadás, tablókészítés a természeti és a kulturális értékekről. 
Turistaprogram összeállítása különböző forrásokból gyűjtött információk felhasználásával. 
Kiselőadás a sajátos hagyományok, táplálkozási szokások bemutatására. 
Aktuális hírek, újságcikkek gyűjtése és ismertetése.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv 
Művészetek 

1, 2, 3, 6, 8. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, p, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, E, K, I, T 
2. Hazánk, Magyarország 
2.1. Földrajzi helyzetünk Európában és a Kárpát-medencében. 
Természeti környezetünk jellemzői.
10
8
Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet. Helyünk Európában és a Kárpát-medencében. A földrajzi fekvés és a medence-helyzet következményei. 
A földtörténet legfontosabb emlékei. Éghajlati, vízrajzi jellemzők. 
Természeti erőforrások. 
Természeti környezetünk állapota. 

Alapvető összefüggések: 
A medencehelyzet következményei. 
A földrajzi helyzet, a szerkezet és az adottságok. 
A természeti adottságok és a gazdasági fejlődés. 
Helymeghatározási, tájékozódási és mérési feladatok Európa térképén. 
A Kárpát-medence résztájainak azonosítása térképen, térképvázlaton. 
A szomszédos országok azonosítása térképen, kontúrtérképen. 
Különféle adatok leolvasása és összehasonlítása a Kárpát-medencét ábrázoló tematikus térképekről (pl. éghajlat, népesség) 
A medencefekvés következményeinek bemutatása tematikus térképek alapján. 
Földtörténeti időszalag készítése a földtörténeti események bemutatására. 
Tematikus térképek (pl. éghajlati, vízrajzi, szerkezeti, talaj stb.) elemzése. 
Éghajlati diagramok elemzése, összehasonlítása. 
Időjárási, vízrajzi adatok gyűjtése internetes forrásokból. Az adatok ábrázolása grafikonon. Az észlelési helyek azonosítása a térképen. 
Időjárási térképek elemzése, következtetések levonása az adatok alapján. 
Kontúrtérképes feladatok megoldása. 
Adatgyűjtés a természeti erőforrásaink jelentőségével kapcsolatban. 
Tablókészítés a természeti értékekről önállóan gyűjtött anyagok felhasználásával. 
Kiselőadás védett természeti értékeinkről, nemzeti parkjainkról. 
Információgyűjtés és azok feldolgozása a környezet állapotáról, a szennyező forrásokról és a károsodás mérséklésének lehetőségeiről.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, E, K, I, T 
2.3. Társadalmi-gazdasági sajátosságaink
7
5
Népesség- és településföldrajzi jellemzők. 
Gazdasági fejlődésünk sajátosságai. A nemzetgazdaság jellemzői. Helyünk és kapcsolataink szűkebb és tágabb környezetünkben, Európában és a világban. 

Alapvető összefüggések: 
A társadalmi fejlődés sajátosságai és a gazdasági fejlettség.
Népsűrűségi, néprajzi, a nemzetiségek területi elhelyezkedését bemutató térképek elemzése. 
Népesedési adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása. 
Településhálózat, közlekedési hálózat jellemzése tematikus térképek alapján. 
Jellemző településtípusok bemutatása leírások, képek, településtérképek alapján. 
Információgyűjtés a társadalmi-gazdasági rendszerváltás okairól, a bekövetkezett változásokról és azok hatásáról. 
A nemzetgazdaság jellemzésére alkalmas adtok gyűjtése, ábrázolása. A gazdasági adatok összevetése más országok adataival. 
A kivitel és a behozatal áruszerkezetének összehasonlítása. 
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 

1, 2, 3, 6, 7, 8.
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, egy, p, k, i. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T, P 
3.3. Barangolás a hazai tájakon
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Alföld, Kisalföld, Nyugat-magyarországi peremvidék (Alpokalja), Dunántúli-közép- 
hegység, Északi-középhegység. 
A nagytájak földrajzi helyzete, természeti adottságai, erőforrásai. A társadalmi-gazdasági élet sajátosságai, jellegzetességei. 
Tipikus tájak, termékek, szokások, hagyományok. 
A környezet állapota, védett természeti és kulturális értékek. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a társadalmi-gazda- 
sági jellemzők kapcsolata.
Helymeghatározási, tájékozódási és mérése feladatok hazánk térképén. 
A nagytájak azonosítása térképen, térképvázlaton, kontúrtérképen. 
Adatok, jellemzők leolvasása különféle tematikus térképekről. 
Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az egyes nagytájakhoz, jelentős településeikhez kapcsolódóan, tanári irányítással. 
Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. Egy-egy kiválasztott táj bemutatása rajzban, fényképen. Egy-egy kiválasztott táj néprajzi, kulturális jellemzőinek bemutatása. 
Tájleírások, versek gyűjtése az egyes tájakhoz, városokhoz kapcsolódóan. 
Jellemzők leolvasása várostérképekről. 
Kirándulási terv készítése. 
Program összeállítása külföldi barát számára. 
Bemutató, terméklista összeállítása az egyes tájakra jellemző termékekből. 
Puzzle játék hazánk, illetve egy nagytáj térképének felhasználásával. 
Térképi- és betűjátékok, rejtvények hazánk városaival, tájaival kapcsolatban. 
Egy-egy nemzeti park, vagy világörökség bemutatása rajzban, képeken, rövid beszámolóban. 
Egy-egy kiválasztott táj környezeti állapotának jellemzése, a veszélyforrások és a károsító hatások mérséklésének lehetőségei. 
Hazánk öröm- és bánattérképének elkészítése
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Kulcskom- 
petenciák: 
K, n, lk, é, egy, p, k, i. 



Kiemelt fejlesztési feladatok: 
H, K, I, TE, T, P 
3.4. A régiók és a lakóhely földrajza
3
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Viszonylagos és tényleges helyzet. Természeti és társadalmi-gazdasági adottságok, sajátosságok. Jellegzetes tevékenységek, termények és termékek. Szokások, hagyományok. 
A környezet állapota, védett természeti és kulturális értékek. 

Alapvető összefüggések: 
A természeti adottságok és a társadalmi-gazda- 
sági jellemzők kapcsolata.
A régiókat és a megyéket ábrázoló térképek összevetése. 
Puzzle verseny: a régiók térképeinek összeállítása. 
Adatgyűjtés a régiók természeti erőforrásainak, társadalmi-gazdasági jellemzőinek összehasonlítására. Az adatok ábrázolása, rangsorok készítése. 
Adat és információgyűjtés a lakóhely természeti adottságairól, jellemző gazdasági tevékenységeiről. 
Képeskönyv összeállítása saját készítésű fotókból és rajzokból a lakóhelyről és közvetlen környezetéről. 
A lakóhely és környékére jellemző sajátos népszokások, hagyományok bemutatása. 
Terméklista összeállítása a lakóhelyen és környékén előállított termékekből. 
Beszélgetés: Miért szeretek itt élni? címmel. 
Vita vagy házi dolgozat: Ha én lennék a polgármester címmel. 
A lakóhely öröm és bánat térképének elkészítése 
Tanulmányi séta a lakóhely fontos intézményébe, üzemébe. 
Beszélgetés meghívott gazdasági szakemberrel a régió és a lakóhely társadalmi-gazdasági jellemzőiről.
Ember a természetben 
Ember és társadalom 
Informatika 
Magyar nyelv és irodalom 
Művészetek 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak biztonsággal tájékozódni a térképen. Legyenek képesek információk leolvasására különböző térképekről és tudják azokat felhasználni az egyes kontinensek, illetve a tipikus tájak és országok bejutatás során. Tudjanak tájékozódni a földgömbön. Legyenek képesek tanári irányítással tájékozódni és válogatni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben, valamint a megszerzett információk értelmezésére és feldolgozására. Tudjanak földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni. Legyenek tisztában az adatok nagyságrendbeli különbségeivel. Ismerjék fel és nevezzék meg térképen, illetve kontúrtérképen a tájékozódás szempontjából szükséges topográfiai fogalmakat.
Legyenek képesek az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatsorok elemzésére, a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggések felismerésére tanári irányítás alapján. Tudják bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb országaikat megadott szempontok alapján. Tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján különböző térképi információk felhasználásával. Legyenek képesek a jelentősebb hazai tájak földrajzi sajátosságainak, természeti, környezetei és társadalmi-gazdasági jellemzőinek bemutatása
Ismerjék fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, értsék meg az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében.
Művészetek
Célok és feladatok
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez.
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a művészettel való élés képességeit.
A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek - mai művészetfelfogásunk szerint - önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek.
A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.
Több műveltségi részterületnek is célja - a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett - a kultúra köznapi jelenségeinek kritikai feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz egyaránt.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat.
A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban.
Közös fejlesztési feladatok
A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) mindegyike hagyományosan tevékenység-központú és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját élményeik, tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához.
Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések megvalósításában:
- Az érzékelés érzékenységének fokozása
- Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs képesség fejlesztése
- A kooperációs képesség fejlesztése
- A személyiség fejlődésének segítése
- Az alkotóképesség fejlesztése
- Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása
- A művészeti élmények feldolgozásának segítése
- Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás megteremtéséhez
A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem helyettesíthető, sajátos feladatai is.
A közös fejlesztési feladatok szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike mindvégig jelen van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő szinten és tevékenységi formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az adott részterület tevékenységeiből és ismeretanyagából olvasható le.
A fejlesztési feladatok tantárgyanként
Ének-zene
1. Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
1.2 Improvizáció
2. Megismerő- és befogadóképességek
2.1 Zenehallgatás
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
Dráma és tánc
1. A megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
2. Rögtönzési képességek fejlesztése (improvizáció a megismert technikák alkalmazásával)
3. Problémamegoldó, ismeretszerzési, tanulási képességek
4. Megismerő-, befogadóképességek (színházi előadások megtekintése és véleményezése)
Vizuális kultúra
1. Megismerő-, befogadóképességek
1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
1.2 Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
1.3 Kommunikációs képességek
2. Kreativitás
2.1 Alkotóképességek
2.2 Problémamegoldó képesség
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Mozgóképkultúra és médiaismeret
1. Megfigyelés
2. Ismeretszerzés
3. Kommunikáció
4. Értelmezés, elemzés, tolerancia
5. Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység
6. Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás
7. A tudatosítást irányító fontosabb kérdések
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
5.
6.
7.
8.
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A tanulók értékelése
Alapelvek
1. Az értékelés személyre szóló legyen.
2. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen.
3. Folyamatos legyen.
4. Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal.
5. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás).
Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában.
Az értékelés célja
Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a következők:
- a személyiségfejlődés elősegítése,
- ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés,
- a tudás minősítése,
- informálás, informálódás az elért eredményekről,
- lemaradás feltárása és orvoslása,
- tehetség felismerése és fejlesztése,
- pálya- és iskolaválasztás elősegítése,
- a pedagógiai tevékenység fejlesztése.
Az értékelés fő típusai
Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen típusát kell választani.
A formatív értékelés (formáló, segítő) a művészeti nevelésben az értékelés leggyakoribb típusa. Ide tartozik az órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.
A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak, elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Céljától függően lehet szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés.
A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi szintjére kíváncsi. Ennek ismeretére a tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül szüksége van. (Például az ötödik osztály elején, vagy akkor, ha új tanárként kerül egy osztályba.)
A diagnosztizáló értékelés viszont arra is kíváncsi, hogy a felmérés során mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók elvégzéséhez, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez van szükség.
Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (például az érettségin). Ez végeredményben pontosan meghatározott kritériumok alapján történő szummatív értékelés.
A különböző versenyeken, pályázatokon és a művészeti iskolák felvételi vizsgáin azonban gyakoribb a normára irányuló értékelés, amikor az adott helyen, adott időben legjobbnak ítélt jelentkezőket válogatják ki. Míg a záróvizsgán nincsen korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el, a felvételi vizsgán a felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a „legjobb eredményt”.
Az értékelés módjai
Szóbeli értékelés
A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is.
Írásbeli értékelés
Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.
Az osztályzás
Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.
Az értékelés alapja
Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen „evidenciák” alapján értékelünk. Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg, hanem összetetten.
A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert nem lehet automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt.
Az érdemjegyeknek közelíteni kell a realitáshoz és az objektivitás elengedhetetlen.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Az 1-4. évfolyamokat tanítók képesítése felsőfokú tanítói oklevél, az 1-6. évfolyamokat azok a tanítók is taníthatják, akik rendelkeznek az adott tantárgy speciális kollégiumának elvégzésével vagy rendelkeznek az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzéssel, képzésen szerzett szakvizsgával. Az 5-8. évfolyamokat olyan általános és középiskolai szakos tanárok taníthatják, akik rendelkeznek a rajz-vizuális kommunikáció vagy rajz-környezetkultúra vagy ének-zene szakos tanári képesítéssel vagy más művészeti egyetemen szerzett tanári diplomával. A módosított közoktatási törvény értelmében a 2003/2004-es tanévtől számított tizedik tanévben a tárgyat majd kizárólag szakos diplomával rendelkező kolléga taníthatja, az addig tartó átmeneti időszakban a tanári képzettségre vonatkozóan nincs kötelező előírás.
Tárgyi feltételek
Egy tanteremben egy tanár 10-30-as létszámú csoportokkal dolgozhat.
Tanulói
A tanulók egyéni felszerelését, valamint az adott évfolyam pontosan meghatározott anyag- és eszközszükségletét a tanítási programot készítő tanár állítja össze.
Nevelői
A művészeti tantárgyak esetében elengedhetetlenül szükséges a jól felszerelt speciális szaktanterem megléte.
Tantárgyanként szükséges eszközök, felszerelési anyagok:
- Dráma és tánc:
- megfelelő méretű, mozgatható bútorzattal rendelkező szakterem, 15-20 fős csoportlétszám,
- különböző típusú bábok (ujjbáb, síkbáb, kesztyűs, marionett, bot stb.), bábparaván vagy színpad, szakkönyvek, meséskönyvek.
- jelmezek, maszkok, díszletek, reflektorok,
- audiovizuális eszközök, hangkazetták, videokazetták, CD-k.
- Ének-zene:
- magas szinten felszerelt zeneterem, osztálylétszámnyi kottaanyaggal, tanulói és nevelői taneszközökkel,
- hangvilla, metronóm, furulya, ritmushangszerek, mágneses tábla, vonalas tábla, zongora vagy pianínó, lemez/CD-lejátszó, magnetofon, dalgyűjtemények, partitúrák, zenei szótár, zenei lexikon, hanglemezsorozatok. Számítógép zeneszerkesztő programokkal.
- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
- Képernyő és videolejátszó (ideális esetben videoprojektor), számítógépek, internet hozzáférés, digitális és/vagy hagyományos fényképezőgép, videokamera, kameraállvány, üres videókazetták, kézi reflektorok, televízió, rádió, hordozható kazettás magnó, mikrofon, CD-ROM.
- sajtóanyagok, műsoros kazetták, filmek, filmrészletek, videotékás filmkölcsönző-bérlet, képregények, fotók, szakkönyvek, lexikonok.
- Vizuális kultúra:
- műhely jellegű (megfelelő világítású, elsötétíthető) tanterem szükséges, mozgatható munkafelületekkel (asztalokkal), zárható szekrénnyel, vízszerzési lehetőséggel,
- falitábla, diavetítő, írásvetítő, vetítővászon, többfunkciós vetítőállvány, égetőkemence; kiállítási felület (paravánok) videomagnó, televízió, videokamera, kameraállvány, üres videokazetták (7. évfolyamtól), kézi reflektorok, képzőművészeti szakkönyvek, lexikonok, számítógépes rajzolóprogram, képszerkesztőprogramok,
- szemléltetőeszközök (diasorozatok, műsoros videokazetták), modelltárgyak,
- fénymásolási lehetőség,
- agyag, gipsz, tempera, színes és fehér kartonok, triplex kartonok, drapériák, rajztáblák, rajzlaptartó mappák, írásvetítő (traszparens) fóliák.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejlesztésen alapuló művészeti nevelés nehezen képezhető le tankönyvi formában.
A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi, hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak.
A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább „ugródeszka”, a benne szereplő ismeretanyag más csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más feladatokon keresztül is megvalósíthatóak.
A tankönyvek inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmazzanak, valamint az alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek.
A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más ismeretanyagon, tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható meg leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell hogy segítséget nyújtson, hangsúlyozni kell azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az iskolában nem egyszerűen ismeretek átadása folyik.
A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor lehet hiteles, ha a tanár maga is kreatív.
Tantárgyi tantervek
A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
- kiemelt fejlesztési feladatok:
= énkép és önismeret ÉN)
= hon- és népismeret H)
= európai azonosságtudat - egyetemes kultúra E)
= környezeti nevelés K)
= információs és kommunikációs kultúra I)
= testi és lelki egészség TE)
= tanulás T)
= felkészülés a felnőtt lét szerepeire F)
- kulcskompetenciák:
= kommunikációs k)
= narratív n)
= döntési d)
= szabálykövető szk)
= lényegkiemelő lk)
= életvezetési é)
= együttműködési egy)
= problémamegoldó p)
= kritikai kr)
= komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek i)
Dráma és tánc
Célok és feladatok
Célok:
- Erősödjék biztonságuk a térhasználat, a mozgás, a verbális és nem verbális kommunikáció terén
- Életkorukhoz mérten ismerjék a dráma és a színház formanyelvét, a színházi hatás elemeit, érdeklődjenek a különböző színházi műfajok iránt, alakuljon ki bennük a színházlátogatás igénye
- Tekintsenek értékként hagyományainkra, kultúránkra, tisztelettel és kíváncsisággal közeledjenek más kultúrák felé
- Leljék örömüket a fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunkában, erősödjék tartós, intenzív figyelmük, legyenek képesek munkamegosztásra, értsék és értékeljék társaik munkáját
- Fejlődjön ön- és emberismeretük, tudják képviselni saját álláspontjukat, de legyenek elfogadóak más álláspontok iránt, erősödjön toleranciájuk, kompromisszumkészségük és empatikus képességük
- Legyenek képesek önálló döntések meghozatalára, ismerjék és vállalják a következményeket
- Ismerjék fel a különböző élethelyzeteket és törekedjenek arra, hogy sikeresen eligazodjanak bennük
- Fejlődjék önismeretük és önuralmuk. Találják meg, alakítsák ki, fogadják el és vállalják saját személyiségüket erényeikkel és hibáikkal együtt
- Alakuljon ki bennük a művészettel élés igénye: legyenek aktív, értő befogadók és alkotó személyiségek.
- A derű, a játékosság és a munkában megtalált öröm váljon életük természetes részévé
Fejlesztési követelmények:
- Részvétel a különféle drámajátékos gyakorlatokban
- A különféle beszédműfajok ismerete: a verbális és metakommunikációs, valamint zenei elemeket rendeljék alá célnak és tartalomnak, közlésmódjuk legyen hiteles
- Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben, a konkrét és az absztrahált mozgás elkülönítése
- Részvétel különféle bábok készítésében és/vagy bábos játékban
- Magyar tájegységek és más népek hagyományainak, kultúrájának tisztelete, megismerésének igénye
- Nyilvánosság előtti szereplés
5-6. évfolyam
A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!)
A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek - csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához.
Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja.
A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak!
Feldolgozásra javasolt tartalmak összehangolva:
- az ének-zenével és a vizuális kultúrával:
- hangszerek
- jelek-jelképek
- a hangok világa, hang és kép együtt
- én és mások
- a magyar nyelv- és irodalommal:
- igazság és igazságosság
- saját álláspont-mások véleménye
- a humor
- különböző kultúrák
- mondák
A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható.
Tartalmak
Tantervi fejlesztési 
feladatok
Témakörök
Tevékenységek*
A tartalom fogalomrendszere**
Kapcsolódások
1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
1. Ismerd fel! (koncentrációs gyakorlatok).
- Önkép kialakítása. Önismeret fejlesztése (ÉN). 
- Koncentrációs és lazító gyakorlatok 
- Megfigyelések adott szempontok alapján, (V) 
- Azonosságok és különbözőségek tudatosítása (V) 
- Páros bizalomgyakorlatok 
- Egyszerűbb interakciós játékok
Koncentráció 
Lazítás 

Forgások 
Negyed, fél- és egész fordulatok 
Pózok 
Karakterek
Vizuális kultúra

2. MOZOGJ JELENTÉSSEL! (mozgásos gyakorlatok)
- Mozgásfajták tudatosítása 
- Személyhez/szereplőhöz kötött járások, mozgások 
- A mozgás stílusa 
- Mozgáskultúra a mindennapi életben (ÉN) 
- Alapfokú mozgástréning
Az élőszó zenei kifejezőeszközei: artikuláció, hangszín, hanglejtés, szünet, beszédtempó, hangterjedelem, hangfajták, hangerő, hangmagasság (M)
Vizuális kultúra

3. FEJEZD KI! (kommunikációs gyakorlatok)
- A kifejező közlés alapjainak elsajátítása: artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok. 
- Nem verbális kommunikációs játékok. 
- A metakommunikáció játékai. és ezek összehangolása. (ÉN) Szoborjátékok. Testbeszéd. 
- Képi utasítások követése, ilyenek létrehozása (V) 
- A hangok tulajdonságai. Egyszerre, együtt, egymás után. (É) 
- Játékok a nyelv zenei kifejezőeszközeinek felhasználásával. 
- Ritmusgyakorlatok. Testhangszerek, saját készítésű hangszerek, népi hangszerek 
- Beszédgyakorlatok. Történetmondás (n) 
- Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és a lényeg kiemelésére bármelyik kommunikációs formában (M)
A mindennapi élet ritmusai. Szavak ritmusa. A természet ritmusa. 
Metrum 
Ritmushangsúlyok. 
A zenei ritmus 

indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, fordulat, járás, futás, mozdulatkitartás 
figyelés 


Egyszólamúság, többszólamúság 
Felelgetés, kánon (É) 
Vizuális kultúra
2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése
1. TEGYÉL ÚGY, MINTHA…! (fantázia- és konstrukciós játékok)
- Játékok szerepben. Szerepcserék. 
- Magatartás és viselkedés különböző helyzetekben. 
- Változatok egyes mozgás- és viselkedésformákra 
- Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozása 
- Jelek és jelképek alkotó használata. (V)
Árnyjáték. 
Kesztyűbáb. Marionett. 


Kellék. Bot. Kalap. Üveg. 
Vizuális kultúra

2. ÁLLÍTSUK ÖSSZE EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka)
- Bizalomjátékok 
- Állóképsorozatok jelentéssel. Fázisképek időbeli folyamatok ábrázolására (V) 
- Mozgásos improvizáció a tanár által megadott cselekményvázra, a tanult egyszerű tánctechnikai elemek felhasználásával 
- Improvizáció a megismert színházi technikák alkalmazásával 
- Jeles napok játékai
gondolatkövetés, mímes játék, levél és napló, telefonbeszélgetés, állókép 

Tánctechnikák, műfajok: klasszikus és modern technikák, pantomim, balett, táncdráma, musical, revű, show 
Vizuális kultúra

3. HASZNÁLD! VISELD! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat)
- A tárgyak élete. 
- Animáció tárgyakkal. 
- Különféle maszkkészítési módok. Maszkos játékok 
- Ismerkedés a különböző bábtechnikákkal. Bábkészítés. Történetek bábfajtákkal. 
- Hang és kép együttes használata árnyjátékokban (V) 
- Egyszerűbb kellékek használata
Sűrítés 

Szimmetria, asszimetria párhuzam, ellentét, fokozások (erővel és gyorsítással-lassítással) 

mese, cselekmény, szándék, feszültség, konfliktus, fordulópont (M) 
Vizuális kultúra, 
Magyar nyelv és irodalom
3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése 
- A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk)
1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése)
Egyszerű kifejez- ési formák megismerése és alkalmazása 
- Az absztrahált mozgás fogalma. 
- Tánctechnikák, műfajok. 
- A sűrítés fogalma és lehetséges módjai.

Magyar nyelv és irodalom

2. HOL? (a tér használata) 
A t- ér rendje: szimmetria, párhuzam, ritmus a térben 
- Elvont terek

Magyar nyelv és irodalom

3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet)
Az alapvető fogalmak ismerete-  és alkalmazása
Eljátszás, kiegészítés, folytatás, fordulatépítés.
Magyar nyelv és irodalom

4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése)
- Saját játékok értékelő megbeszélése. 
- Játékok a megismert színházi formai elemek hatásának tanulmányozására. 
- A célnak és a szándéknak megfelelő forma megtalálása, lényegkiemelés technikái bármilyen formában (M) 
- Alkalmazkodás a közönséghez és a személyiséghez (M)


T- örténetek feldolgozása komplex drámaórák keretében (p, d)

Lehetséges feldolgozási módok: 
- Dramatikus improvizációk - a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alapján. 
- Dramatikus improvizációk irodalmi művek alapján 
- Dramatikus improvizációk ismert történelmi események kapcsán 
A tudatosítás lehetséges formái: 
- Döntések elemzése. 
- Önálló véleményalkotás fejlesztése szóbeli megfogalmazással és nem verbális kommunikációval (más művészeti ág kifejezési eszközeinek használatával) (É)

Ének-zene
4. A megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
Sz- ínházi előadás megtekintése. A látottak kollektív elemzése a megismert fogalomkészlet alkalmazásával. (kr)

Magyar nyelv és irodalom

2. HAGYOMÁNYOK ÉS KULTÚRÁK
- A hagyomány szokáscselekményeinek megismerése és - kedv esetén - kipróbálása. 
- Jeles napok szokásai 
- A magyar tájegységek táncainak jellegzetességei (kiemelt tájegység a lakóhely és környéke) 
- Más népek szokásai, hangszerei, zenéje, táncai 
Nyilvánosság előtti szereplés: részvétel a közös munkában, különféle dramatikus formák kipróbálása (M)
Szokások: pl. lucázás, betlehemezés, regölés 

A népdaléneklés összekapcsolása a néptánc alapelemeivel (É) 

Énekes-táncos játékok: fogyó-gyarapodó, vonulós-kapuzós játékok. 

Ugrósok, karikázók, eszközös táncok. Pl. Szatmári csárdás. 
Rábaközi verbunk, csapásoló táncok, somogyi karikázó, bokázók 

Bábjáték, árnyjáték, némajáték, helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás (M)
Magyar nyelv és irodalom
A továbbhaladás feltételei
Az 5. évfolyam végén
- Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében
- Egy tánc alaplépéseinek ismerete
- Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben
- Részvétel látott színházi előadás elemzésében
A 6. évfolyam végén
- Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében
- Egy tánc alaplépéseinek ismerete
- Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben
- A rögtönzés szabályainak ismerete
- Részvétel látott színházi előadás elemzésében
7-8. évfolyam
A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!)
A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek - csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához.
Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja.
A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak!
Feldolgozásra javasolt tartalmak összehangolva:
- az ének-zenével és a vizuális kultúrával:
- hangszerek
- jelek-jelképek
- a hangok világa, hang és kép együtt
- én és mások
- a magyar nyelv- és irodalommal:
- igazság és igazságosság
- saját álláspont-mások véleménye
- a humor
- különböző kultúrák
- mondák
A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható.
Tartalmak
Tantervi fejlesztési 
feladatok
Témakörök
Tevékenységek*
A tartalom fogalomrendszere**
Kapcsolódások
1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása
1. Tudatosítsd! (koncentrációs gyakorlatok).
- A tudatos megfigyelés játékai. A célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása (V) 
- A helyes arányok elemzése, megítélése (V) 
- Koncentrációs és lazító gyakorlatok 
- Páros, illetve csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok 
- Egyszerűbb ön- és társismereti játékok (ÉN) 
- Önbemutatás, társbemutatás különféle kommunikációs technikákkal (ÉN)
A csend és a hang. 

Halk, hangos, átmenetek. 

Harmónia, diszharmónia az érzékelés különböző területein 

Párhuzamok. 

A fokozás eszközei és formái. 

Késleltetés 

Ellentétek.
Vizuális kultúra

2. MOndd Mozgással! (mozgásos gyakorlatok)
- Mozgások megfigyelése, megjelenítése a vizuális kultúra eszközeivel (V) 
- Különféle mozgások a színpadon: esések, botlások stb. 
- mozgások a különböző korokban: köszönések, bókok 
- Az alá- és fölérendeltség kifejezése 
- Jellemábrázolás mozgással 
- Fogalmak és hangulatok megjelenítése mozgással, mozgássorokkal 
- Etűdépítés, koreográfia 
- Különböző tánctípusok páros technikáinak alapjai
Koreográfia 
Szerkesztett mozgás, etűdépítés, mozgásszerkezeti ív 

Vélemény, érvelés, állásfoglalás 
A hiteles és tudatos szövegalkotás eszközrendszere 
Vizuális kultúra 
Magyar nyelv és irodalom

3. Építsd fel! (kommunikációs gyakorlatok)
- beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok. 
- Jellemzés hanggal, metakommunikációval. 
- A verbális és metakommunikáció, a zenei kifejezőeszközök tudatos alkalmazása és alárendelése a célnak és a tartalomnak (M) 
- Különféle beszédműfajok ismerete, a hatáskeltés eszközei (M) 
- A művészi kommunikáció különböző formáinak felismerése (V)
Improvizációk a különböző művészeti ágakhoz kapcsolva pl. mozgás zenére és zene ellen, továbbmozdított szobrok, festmények stb. 

A ritmus megfigyelése különböző művészeti ágakban (É)
Vizuális kultúra
2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése
1. Formáld meg! (fantázia- és konstrukciós játékok)
- Belső képek alkotása és visszaadása különféle kommunikációs technikákkal 
- Improvizáció közösen megválasztott témára, történetváz alapján. 
Mozgásos improvizáció közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével, a tanult tánctechnikák alkalmazásával 
- Jelenetsorok verbális improvizációval 
- Improvizációk a különböző művészeti ágakhoz kapcsolva 
A stílus 
A viselet, a beszéd, a mozgás stílusa 



Viseletek, eszközök: pl. legyező, fejdísz, kendő 

Kard, tőr, pohár 

Köpeny, palást
Vizuális kultúra

2. Alkossunk EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka)
- Együttműködés a különféle kommunikációk folyamán (M) 
- Az improvizáció elemző megbeszélése. 
- Cselekménnyel rendelkező mű közös dramatizálása. 
Járások mezítláb és különféle cipőkben, pl. sarkantyús csizmában 
Meglepetés 

Szimbólum. 

Variációk. 
Összetett szerkezetű drámajátékok 
forró szék, fórumszínház. 
Szertartások, ünnepek, rituális játékok.
Vizuális kultúra, 
Magyar nyelv és irodalom

3. HASZNÁLD Fel! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat)
- A stílus fogalma 
- Egyszerűbb kellékek használata 
- A jelmez használata, lehetőségei 
- Viseletek és az általuk meghatározott mozgás, magatartás 
- Jellemzés eszközzel 
- Improvizáció a társművészetek eszköztárának bevonásával pl. árnyjáték, hangjáték, bábjáték (V)
A szerkezet érzékelése saját játékokban pl. :a cselekmény és ellencselekmény érzékelése, a pillanat megjelölése, jelentések, hatások megfigyelése (M)
Ének-zene, 
Vizuális kultúra, 
Mozgókép- és médiaismeret
3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése 
- A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk)
1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése)
- A meglepetés fogalma 
- A szimbolikus mozgás fogalma 
- Variációk: egy téma, több megoldás 
- Díszítések. 
- Az összetett szerkezetű drámajátékok megismerése és alkalmazása
Dráma, opera, operett, zenés színmű, kabaré, bábszínház 

Nagyszínház és kamaraszínház 

A színháztörténet alapjai: különböző népek, korok és stílusok színjátszásából (M) 

Történet, cselekmény, üzenet (M)
Magyar nyelv és irodalom

2. HOL? (a tér használata) 
- Térhasználat, a tér anyaga
Népszokások: pl. farsang 

Más országokból származó társasági táncok: pl. menüett, polka, polonéz, keringő 

XX. századi társastáncok: pl. tangó, rumba, csacsacsa, twist, rock and roll
Magyar nyelv és irodalom

3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet)
- A különböző lehetőségek közül a megfelelő megoldás kiválasztása (V) 
- A szerkezet érzékelése saját játékokban 
- Az alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése.
Eljátszás, kiegészítés, folytatás, fordulatépítés.
Magyar nyelv és irodalom

4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése)
Elemző besz- élgetések 
- Összefüggések megtalálása és megfogalmazása 


- Történetek feldolgozása komplex drámaórák keretében (p, d)

Lehetséges feldolgozási módok: 
- Történetek feldolgozása összetett szerkezetű kifejezési formák és ábrázolási módok alkalmazásával. 
- Történetek feldolgozása különböző tánc- és mozgástechnikai elemek alkalmazásával. 
A tudatosítás lehetséges formái: 
- A történetnek, mint cselekménynek az elemzése, a cselekmény üzenetének érzékelése 
- Társművészeti kapcsolódások keresése, információk önálló gyűjtése (könyvtárhasználat) (É) 
- Saját munka és mások alkotásainak értékelése (V) 
- Saját értékek számbavétele, önkritika (V)
Helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás, diákszínpadi előadás (M
Ének-zene
4. A megismerő- és befogadóképesség fejlesztése
1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
- Színházi előadás megtekintése. Beszámoló az élmény alapján. (kr)

Magyar nyelv és irodalom

2. HAGYOMÁNYOK ÉS KULTÚRÁK (H, E)
- Alakoskodó népszokásaink megismerése 
- Magyar főúri táncok: a palotás megismerése. 
- Más országokból származó társasági táncok megismerése 
XX. századi társastáncok alaplépései. 
- A divat szerepe a hagyományban és a változó világban 
Nyilvánosság számára készített produkció: alkotó részvétel a közös munkában (vállalt és elvégzett feladatok, feladatok önálló elosztása, szervezés, produkciós háttérmunkák). 
Memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. (M) 
Különféle dramatikus formák kipróbálása (M)

Magyar nyelv és irodalom
A továbbhaladás feltételei
A 7. évfolyamvégén
Feladatvállalás a közös munkában, részvétel az elemző megbeszélésekben
Egy-két táncfajta alaplépéseinek ismerete
Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetek létrehozásában
A rögtönzés szabályainak ismerete és alapszintű alkalmazása
Részvétel látott színházi előadás elemzésében
A 8. évfolyam végén:
Feladatvállalás a közös munkában, részvétel az elemző megbeszélésekben
Néhány táncfajta alaplépéseinek ismerete
Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetek létrehozásában
A rögtönzés szabályainak ismerete és alapszintű alkalmazása
Részvétel látott színházi előadás elemzésében
Ének-zene
Célok és feladatok
A zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyerek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében.
A tantárgy alapvető célja a szép befogadására nevelés, a nemes zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, stílusérzék alakítása, ízlésformálás, zeneszerető, zeneértő közönség nevelése.
Legfontosabb feladatok: A zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése, a művészi kifejezőképesség kibontakoztatása, az igényes zene mindennapos szükségletté válásának kialakítása. A készség- és képességfejlesztő feladatok során a gyerekek váljanak nyitottá a zenei élmények befogadására.
Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben a szakaszban. Az éneklés mellett megnő a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, s egyre nagyobb szerepet kap az ismeretszerzésben a tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata. A gyerekek így tájékozottabbá válnak a zenetörténeti korokban, stílusokban, műfajokban, megismerik az egyes korok legnépszerűbb zeneszerzőit, stílusjegyeit, elősegítve ezzel a zene mélyebb megértését, befogadását.
Ki kell fejleszteni az önálló ismeretszerzés igényét, a komplex gondolkodás jegyében.
A felsorolt célok eléréséhez a zenei képességek, készségek fejlesztésén át vezet az út. Kiemelt feladatot jelentenek tehát az éneklési készségek, a ritmuskészség, a zenei emlékezet, a belső hallás, a zenei olvasás, írás képességének, megfigyelőképességnek a fejlesztése.
5-6. évfolyam
Ebben az életkori szakaszban az elsődleges cél a tapasztalatszerzés, valamint ismeretszerzés az egyes korok stílusjegyeiről, műfajokról, zeneszerzőkről, zenei formákról, szerkesztésmódokról, népdalstílusokról, más népek dalairól, zenéiről.
A tapasztalatszerzés a komplex gondolkodás jegyében történik, a megtanítandó ismereteket témakör szerint csoportosítva közelítjük meg.
Nem zenetörténeti korszakok tanítása a cél, hanem a zenei képességek, készségek olyan szintű fejlesztése, amelynek birtokában a gyerekek akár önállóan is képesek a különböző ismeretek elsajátítására, valamint zeneértővé, zeneszeretővé válnak, s nyitottak, érdeklődőek lesznek a nemes zene befogadására, s a zene valóban elsősorban élmény lesz számukra, nem pedig bemagolandó ismerethalmaz.
Konkrét feladatok:
az éneklés megszerettetése, az énekelt dallamok szöveghű éneklése
népdalok, más népek dalai, középkori, reneszánsz, barokk, klasszicista dallamok éneklése
zenei képességek további fejlesztése /ritmus, dallam, hallás, memória, zenei olvasás-írás, zeneértés, többszólamú érzék, stílusérzék, képzelet, kreativitás/
zenetörténeti ismeretek bővítése elsősorban a tapasztalatszerzés szintjén
néphagyományok, szokások megismerése
zenei élményadás
Tartalmak
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységformák
A tartalom 
fogalomrendszere
Kapcsolódások
(L) 
(P) 









(K) 
(L) 
(P) 
- a zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való képesség 




- zenei emlékezet 
- improvizációs képesség 
- ritmus-és tempóérzék 
Hangszerek 
- hangszercsoportok a megszólaltatás módja szerint csoportosítva 
- népi hangszerek 








Figyeld a ritmust! 
- a mindennapi élet ritmusai 
- zenei ritmusok 
- ritmus a művészetben 
- határok, hangsúlyok 
- szavak ritmusa 
- a természet ritmusa 
- hangszerek 
megszólaltatása 
- hangszerek, hangszercsoportok hangjának megfigyelése, felismerése 
- ritmushangszerek használata 


- hangzó és dalritmusok lejegyzése 
- versek, mondókák ritmizálása 
- a tanult ritmusképleteket tartalmazó gyakorlatok -megszólaltatása 
- improvizáció a már ismert ritmusokkal 
- vonós, fúvós, billentyűs, pengetős, ütős hangszerek 
- vonós négyes 
- szimfonikus zenekar 
- concerto 
- concerto grosso 




- ütemmutatók és azok jelentése 
váltakozó ütem 
- tizenhatod és ritmusképletei 
metronóm 
Vizuális nevelés 













Tánc 
Képzőművészet 
Természetismeret 
Anyanyelv 
Idegen nyelv 





(S) (P) (L) 
- zenei hallás 
- dallamhallás 
- tonalitásérzék 
- hangszínhallás 
- zenei olvasás-írás 
Figyeld a hangokat! A hangok világa 
- a hang varázsa 
- a hang tulajdonságai 
- zenei hangok 
- hangutánzás (természet a zenében, évszakok, állatok, karakterek…) 
- hangzásbeli különbségek megfigyelése 
- az emberi hangfajták megfigyelése, megnevezése 
- éneklés szolmizációs nevekkel 
- módosító jelek használata 
- a megismert hangsorok éneklése szolmizációs nevekkel 
- ötfokú hangsorok 
- dúr - moll 
- hangerő, hangmagasság, időtartam, karakter, hangfajták, hangszínek 
- szolmizációs nevek 
- módosító jelek 
- módosított hangok 
- dinamika 
- crescendo, decrescendo 
- piano, forte 




Anyanyelv 
Természetismeret 
Képzőművészet 


(H) 
(E) 
(I) 
- zeneértő és -érző képesség 
- a zenemű gondolati tartalmait közvetítő kifejezőeszközök átélési és értelmezési képessége 
- európai, humanista értékrend 

A muzsika mesekertje 
- operamesék 
- népballadák 
- mesebalett 
- történetek zeneszerzőkről 
- felkészítés a hangversenyekre, a művészeti tevékenységek megjelenítésére 
- zenei karakterek megfigyelése 
- zenetörténeti korszakok jellegzetes műfajainak megfigyelése, éneklése 
- a zeneművek üzenetének befogadása, értelmezése 
- zenei ítélőképesség 
- opera 
- balett 
- népballada 





Irodalom 
Képzőművészet 

- éneklési kultúra 
- a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő megfelelő előadásmód kialakítása 
- a csoportos éneklés mellett az egyéni és a kis csoportos éneklés 
- muzikalitás 
- tonalitásérzék 
- formaérzék 
- befogadó képesség 
- önismeret 

- dalkarakterek összehasonlítása 
- különböző karakterű dalok éneklése 
- zenei karakterek megfigyelése 



(I) 
(T) 
(E) 


- formaalkotás 
- éneklési készség 
- zenei hallás 
- belső hallás 
Amit érzek, amit látok, amit hallok 
- érzelmeink megjelenítése a zenében és a művészetekben 
- „Zeneországból jöttünk” 




- népdal 
- műdal 
- trubadúrzene 
- parlando rubato, tempo giusto 
- hangfajták 



Irodalom 
Képzőművészet 
Történelem 

- megfigyelőképesség 
- többszólamú érzék 
- hangszínhallás 
- dallamhallás 
- tonalitásérzék 
- belső hallás 
- együttműködési készség 

- énekbeszédet tartalmazó dallamok éneklése, hallgatása 
- hangközök tiszta éneklése, írása 



(N) 
(L) 
(E) 












(E) 
(K) 
(P)


- zeneértő és -érző képesség 
- memória 
- műveltség, érzelmi, értelmi intelligencia 










- éneklési készség 
- megismerő- és befogadóképesség 
- tolerancia 
- a másság elfogadása 
- a különböző kultúrák iránti nyitottság 


Dallam születik - Hol kezdődik a dallam? 
- beszéd vagy ének 
- hangközök 
- hangsorok 
- hangnemek 



Együtt - egyszerre - egymás után 
- a többszólamúság kezdetei 
- felelgetés 
- Énekeljünk, muzsikáljunk! 
- hangzásbeli különbségek megfigyelése 
- egyszerű többszólamúság megszólaltatása 
- kérdés-felelet dallamok éneklése, improvizálása 
- kvintváltó népdalok éneklése 



- felkészítés a - hangversenyekre 
- a zenetörténet nagy korszakainak átfogó megismerése 
- ismeretszerzés zeneszerzőkről, zeneművekről 

- recitálás, recitativo 
- prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv 
- zsoltározó népdal 
- gregorián zene 





- kánon 
- szimfónia 
- kórus 
- zenekar 
- kamarazene 
- madrigál, motetta 
- kvintváltás 
- orgánum 
- periódus 
- szóló - tutti 


Történelem 








Képzőművészet 
Természetismeret 



Foglalkozások, mesterségek 
- zeneszerzők 
- hangszerkészítők 
- karmester 
- énekmondó 
- zenész 
- néphagyományok jellegzetességeinek megismerése, megelevenítése 
- az életkori sajátosságoknak megfelelő dalok éneklése 
- zenei karakterek megfigyelése 
- népzenei, műzenei felvételek meghallgatása 
- dalok, zeneművek üzenetének értelmezése 
- országismeret, 
- hon- és népismeret, a közös európai kulturális értékek megismerése 
- fontosabb életrajzi adatok, anekdoták zeneszerzőkről, a megismert zeneműrészle-tekhez kapcsolódva 
Képzőművészet 
Irodalom 
(N) 
(K) 
(P) 
(L) 











(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
- belső hallás 

- zenei olvasás-írás képessége 








- formaalkotás 
- zeneértő, -érző képesség 
Népi kultúra, egyetemes kultúra 
- „Tiszta forrásból…” 
- kalendárium 
- idő 
- házam, hazám vendége 
- ember otthona, isten háza 
- zenei földrajz (arcok, emberek) 



- éneklés kézjelről 
- hangközök írása, olvasása 







- a korosztálynak megfelelő műzenei részletek éneklése 
- formai, szerkezeti megfigyelések végzése 
- egyszerű improvizáció megadott szerkezetek alapján 

- népszokások, ünnepek 
- Nagy Szent Gergely pápa 
- históriás ének 
- korál 
- népének 
- kurucdalok 
- Himnusz, Szózat 


Tánc 
Irodalom 
Történelem 
Képzőművészet 

- megismerő- és befogadóképesség 
- átélési és értelmezőképesség 
A mindentudó kéz 
- kézjelek 
- hangközök 
- vonalrendszer 
- dallamvonal 
- a hangok elhelyezése a vonalrendszerben a relatív és az abszolút rendszer alapján 
- virágénekek éneklése, hallgatása, a szimbolikus jelentés értelmezése 
- Arezzói Guido 
- ereszkedő dallamvonal, kupolás dallamvonal 
- osztinátó 
- refrén 
- szekvencia 
- „láncdal” 
- rondóforma 
- népdalok sorszerkezete 
- hangismétlés 
- ABA forma 
- triós forma 
Technika 
Rajz 
Képzőművészet 
(L) 
(K) 
- zenei alkotóképesség 
- megismerő- és befogadóképesség 
Az ismétlés öröme 
- zenei jelölések 
- ismétlés a zenében 
- természeti jelenségek 
- zenei karakterek megfigyelése 
- dallamok variálása 
- dalok, zeneművek éneklése, gyűjtése, hallgatása tematika szerint 

Természetismeret 
Irodalom 
Képzőművészet 
(S) 
(L) 
(P) 

Jelek - jelképek 
- szimbólumok 
- hangjegyírás 
- színek hangja, hangok színe 

- notáció 
- neuma 
- virágénekek 
Képzőművészet 
Történelem 
Irodalom 
(H) 
(E) 
(I) 

(P) 
(S) 
(K)

Ugyanaz másképp 
- egy téma, több megoldás 
- díszítés 

- variáns 
- variáció 
- variációs forma 
- imitáció 
Képzőművészet 
Irodalom
A továbbhaladás feltételei
Az 5. évfolyam végén
a tanórán tanult dalok, dallamok éneklése (tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes levegővétellel, zeneileg jól tagoltan)
a Szózat éneklése emlékezetből
új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal
ötfokú, hétfokú dallamok éneklése szolmizálva
abc-s hangok megnevezése, leírása
a legegyszerűbb hangközök felismerése kottában és hallás után
a módosító jelek, előjegyzések használata - a hangjegyírás jelrendszerének pontos használata
a tanult ritmusképletek hangoztatása
a többször hallgatott reneszánsz és barokk zeneművek felismerése részleteik alapján
a tanult hangszerek hangjának felismerése
népi hangszerek és népi zenekar felismerése hallás után
kvintváltó dallam improvizálása, variációk szerkesztése 2-4 ütem terjedelemben
a tapasztalatszerzés útján megtanult zenei fogalmak pontos használata
alapvető ismeretek zeneszerzőkről, zeneművekről
A 6. évfolyam végén
a tanórán tanult dalok, dallamok éneklése (tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes levegővétellel, zeneileg jól tagoltan)
új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal
ötfokú, hétfokú dallamok éneklése szolmizálva
ábécés hangok megnevezése, leírása
tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából
dúr és moll hangnemek, egy kereszt és egy bé,
énekes, hangszeres népdalfeldolgozások felismerése
a szimfonikus zenekar hangszerei
a bécsi klassszicizmus zeneszerzői, néhány mű
zenei kérdés-felelet szerkesztése
7-8. évfolyam
Ebben az életszakaszban az elsődleges cél a korábban megszerzett ismeretek gyarapítása, rendszerezése, a művészeti korszakok jellemző stílusjegyeinek, zeneszerzőinek, műfajainak áttekintése.
Továbbra is fontos a képesség-, készségfejlesztés, de emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az elméleti ismeretek elsajátítása is. A megtanítandó ismereteket itt is tematika szerint megközelítve sajátíttatjuk el a gyerekekkel.
Konkrét feladatok:
a zenei stílusokat is átfogó zeneirodalmi, zenehallgatási anyag bemutatása, megismertetése
zeneszerzők, zeneművek, zenei stílusok megismerése, a már megszerzett ismeretek rendszerezése
a zenei szaknyelv használatának tudatossá tétele
a zenei képességek, készségek fejlesztése /(ritmikai, dallami, hallás-, stílusérzék, formaérzék, zenei ízlés, többszólamúság, memória, kreativitás, zenei olvasás-írás)
a különböző hangnemek megismerése
a tanórán megtanult dalok, dallamok éneklése
néphagyományok, népszokások megismerése
Tartalmak
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységformák
A tartalom 
fogalomrendszere
Kapcsolódások
(H) 
(K) 
(L) 
(S) 
(E)
- hangszerek, hangszeres együttesek, hangzásának felismerésére való képesség 
ritmus- és tempóérzék 
- zenei hallás 
- dallamhallás 
- tonalitásérzékéneklési kultúra 
- a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő - - megfelelő előadásmód 
- befogadóképesség 
- megfigyelőképesség 
- érzelmi, értelmi intelligencia hangszínhallás 
Zenei anyanyelvünk 
- „Száll az ének szájrul szájra…” 
- „mindennapi hagyomány”
- hangszerek megszólaltatása 
- népi hangszerek hangjának megfigyelése 
- hangzásbeli különbségek megfigyelése 
- népdalok éneklése szöveggel és szolmizálva is 
- a népdalgyűjtők munkásságának és a népdalgyűjtés körülményeinek megismerése 
- néptáncok alaplépéseinek gyakorlása 
- népdalok csoportosítása megadott szempont szerint 
- néphagyományaink megismerése
- népdalgyűjtés, népdalgyűjtők 
- népdalcsoportok téma, dallamvonal, sorszerkezet szerint (népdaltípusok) 
- népi hangszerek 
- néptánc 
- parlando rubato, tempo giusto 
Vizuális nevelés 
Történelem 
Hon- és népismeret 
Tánc 
Anyanyelv 
(P) 
(N) 
(S) 
(K)
- zeneértő és -érző képesség 
- komplex gondolkodás 
- befogadóképesség 
- megfigyelőképesség 
- hangszínhallás 
- zenei alkotóképesség
Mindenütt zene 
- kép a zenében 
- zene a képen 
- zene a zenében 
- mindennel lehet zenélni 
- Zenéljünk képről! 
- világunk hangjai
- hangszerek megszólaltatása 
- hangszerek, hangszercsoportok hangjának megfigyelése 
- ritmushangszerek használata 
- hangzó- és dalritmusok lejegyzése 
- zenehallgatás 
felkészítés a hangversenyekre, a művészeti tevékenységek megjelenítésére, zeneművek üzenetének befogadása, értelmezése 
- ismeretszerzés zeneművekről, zeneszerzőkről
- programzene 
- népdalfeldolgozás 
- átiratok 
- hangszerek
Képzőművészet 
Vizuális nevelés 
Természetismeret 
Irodalom 
(K) 
(L) 
(E) 
(P)
- a zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres együttesek zenekarok hangzásának felismerésére való képesség 
- ritmus- és tempóérzék 
- zeneértő és érző képesség 
a zenemű gondolati tartalmait közvetítő ki fejezőeszközök átélési és értelmezési képessége 
- európai, humanista értékrend 
muzikalitás 
- a különböző kultúrák iránti nyitottság
Korok, divatok 
- szórakoztató zene 
- zenetörténeti korszakok jellemző stílusjegyei, műfajai, zeneszerzői, táncai 
- más népek dalai 
- a zene világa, a világ zenéje 
- a vezénylés művészete
- hangszerek megszólaltatása 
- hangszercsoportok, hangszerek hangjának megfigyelése 
- hangzásbeli különbségek megfigyelése 
- felkészítés a hangverse-nyekre 
- zenei karakterek megfigyelése 
- zenetörténeti korszakok jellegzetes műfajainak megfigyelése 
- zeneművek énekelhető témáinak éneklése szolmizálva 
- dalkarakterek összehasonlítása 
különböző karakterű dalok éneklése 
- egyszerű többszólamúság megszólaltatása 
- a zeneművek értelmezése
- szerenád 
- balett 
- dzsessz 
- divertimento 
- schubertiáda 
- ragtime 
- palotás 
- menüett 
- verbunkos 
- keringő 
- mazurka 
- boleró, polonéz, 
- csárdás 
- ütemfajták, ütemmutatók 
- zenetörténeti korok - jellemző hangszerei, műfajai
Tánc 
Irodalom 
Hon és népismeret 
Képzőművészet 
Anyanyelv
(N) 
(K) 
(P) 
(S) 
(H)
- hangszínérzék 
-tonalitásérzék 
-improvizációs képesség 
-dallamhallás 
-megfigyelőképesség 
-együttműködési készség 
-a másság elfogadása
Zűrzavar / harmónia - diszharmónia 
- csend és hang 
- hangzat vagy hangzavar 
- beszéd vagy ének 
- „élő zenetörténet” 
- bevezetés a modern zenébe
- hangzásbeli különbségek megfigyelése 
- felkészítés a hangversenyekre 
- zenei karakterek megfigyelése 
- ismeretszerzés zeneszerzőkről és műveikről 
- a zeneművek üzenetének befogadása, értelmezése 
- énekbeszédet tartalmazó dallamok éneklése 
- hangközök tiszta éneklése, írása 
- országismeret, hon- és népismeret, a közös európai kulturális értékek megismerése
- tonális - atonális 
- hármashangzat 
- impresszionizmus 
- elektronikus zene 
- énekbeszéd (recitativo, recitálás) 
- korunk zeneszerzői
Képzőművészet 
Természetismeret 
Irodalom 
(H) 
(N) 
(K)
- ritmus- és tempóérzék 
- zenei olvasás, írás 
- európai, humanista értékrend 
- éneklési kultúra 
- a dallam és szöveg kapcsolatára épülő megfelelő előadásmód kialakítása 
- muzikalitás 
- tonalitásérzék 
- befogadóképesség 
- önismeret 
- a különböző kultúrák iránti nyitottság 
- a másság elfogadása 
- átélési és értelmező képesség
Életképek / Élet a nap alatt/ 
- kalendárium, ünnepek 
- otthon, otthontalanság 
- foglalkozás, mesterség 
- szöveg és dallam 
- „jelen lévő múlt…” 
- arcok és tájak 
- „Vedd át a dalt!…” 
- az emberi hangfajták megfigyelése 
- zenei karakterek megfigyelése 
- a zeneművek befogadása, értelmezése 
- különböző karakterű dalok éneklése 
- egyszerű többszólamúság megszólaltatása 
- néphagyományok jellegzetességeinek megismerése, megelevenítése 
- népzenei, műzenei felvételek meghallgatása 
- országismeret, hon- és népismeret, a közös európai kulturális értékek megismerése
- népballada 
- más népek dalai 
pásztor-, betyár-, rabénekek 
- zeneszerzők 
- szimbólumok 
népszokások, ünnepek, hagyományok 
- Himnusz 
- műdal, népdal 
- gregorián zene 
- népének, korál 
Képzőművészet 
Hon- és népismeret 
Tánc 
Irodalom 
(P) 
(L) 
(E) 
(K)
- komplex gondolkodás 
- zenei emlékezet 
- improvizációs képesség 
- ritmus- és tempóérzék 
- zenei hallás 
- zenei olvasás-írás 
- formaérzék 
- belső hallás 
- megfigyelőképesség 
- együttműködési készség 
- tolerancia
Játsszunk zenét! 
- formák, szerkezetek 
- fokozás 
- párhuzamok 
- ellentétek 
- quodlibet 
- tükör 
- arányok 
- egyensúly 
- „csinálom” és megértem
- hangszerek megszólaltatása 
- ritmushangszerek megszólaltatása 
- a tanult ritmusképle-teket tartalmazó gyakorlatok megszólaltatása 
- improvizáció a már ismert ritmusokkal 
- a tanult hangokat tartalmazó dallamok megszólaltatása szolmizálva 
- improvizáció a már ismert dallamfordulatokkal 
- formai, szerkezeti megfigyelések végzése 
- dalok éneklése egy és több szólamban 
- zeneművek énekelhető témáinak éneklése szolmizálva
zenei ellentétek: staccato-legato, hangos-halk, gyors-lassú, szóló-tutti, magas-mély… 
- hangszerek 
- zenei formák 
- szimmetria 
- imitáció 
- aranymetszés 
- hangerő 
- tempó 
- hangmagasság 
- fúga, kánon 
- crescendo-decrescendo 
- notáció 
- hangközök 
- dúr-moll
Vizuális nevelés 
Képzőművészet 
Irodalom 
Anyanyelv 
Tánc
(K) 
(L) 
(N) 
(P)
- zeneértő és -érző képesség 
- a zenemű gondolati tartalmait közvetítő-kifejező eszközök átélési és értelmezőképessége 
- éneklési kultúra 
- a dallam és szöveg kapcsolatára épülő megfelelő előadásmód kialakítása 
- muzikalitás 
- hangszínhallás 
- zeneértő és -érző képesség 
- érzelmi, értelmi intelligencia 
- tolerancia 
- önismeret 
- a másság elfogadása
Hang és lélek 
- érzelmek megjelenítése a művészetekben 
- operamesék 
- daloskert 
- Milyen hangon? 
- hangok és hangzók 
- a zene végtelen változatossága 
- Másodszor is érdekes?
- az emberi hangfajták megismerése, megnevezése 
- felkészítés a hangversenyekre 
- zenei karakterek megfigyelése 
- operák cselekményé-nek olvasása 
- zeneművek üzenetének begogadása, értelmezése 
- a korosztálynak megfelelő műzenei részletek hallgatása 
- dalok éneklése 
- ismeretszerzés zeneszerzőkről, zeneművekről
- népdalok 
- műdalok 
- alkalmazkodó ritmus 
- hangszín, hangfajta, hangszerelés 
- variáció, variáns 
- opera részei 
- librettó, partitúra 
- ária 
- tempó- és dinamikai jelzések
Képzőművészet 
Tánc 
Irodalom 
Anyanyelv 
(N) 
(L) 
(K) 
(H)
- zenei emlékezet 
- ritmus - és tempóérzék 
- zeneértő és -érző képesség 
- európai, humanista értékrend 
formaérzék 
- megfigyelőképesség 
- műveltség megalapozása 
- érzelmi, értelmi intelligencia 
Zenelesen 
- „ az én zeneszerzőm…” 
- muzsikáló nagyvilág 
- százszínű csokor 
- Miért szép? - a muzsika öröme 
- Neked szól! 
- Ki kicsoda a zenetörténetben? 
- ismeretszerzés zeneszerzőkről, zeneművekről 
- felkészítés a hangversenyekre 
- zenetörténeti korszakok jellegzetes műfajainak megfigyelése, meghallgatása 
- zeneművek üzenetének értelmezése 
- dalok éneklése 
hagyományok jellegzetességeinek megismerése, megelevenítése 
- hon- és népismeret, a közös európai kulturális értékek megismerése 
- a zenei műveltség megalapozása
- zeneszerzők fontosabb életrajzi adatai 
- zeneművekhez kapcsolódó zenei elnevezések 
- a zenetörténet nagyjainak munkássága 
- muzsikusokról szóló regények, irodalmi, képzőművészeti alkotások 
Tánc 
Irodalom 
(P) 
(L) 
(K) 
(S)
- zenei emlékezet 
- ritmus- és tempóérzék 
- zenei hallás 
- zenei olvasás-írás 
- hangsúlyérzék 
- belső hallás 
- megfigyelőképesség 
- tonalitásérzék 
- műveltség 
- éneklési készség
Ehhez elme kell! 
- ritmus 
- dallam 
- Jegyezd meg! - amit illik tudni 
- a zeneértés nyelvtana 
- bevezetés a zene világába 
- hangzó és dalritmusok lejegyzése 
- versek, mondókák ritmizálása 
- a tanult ritmusképle-teket tartalmazó gyakorlatok megszólaltatása 
- éneklés kézjelről 
- hangközök éneklése, írása 
- a hangok elhelyezése a vonalrendszerben a relatív és az abszolút rendszer alapján 
- dalok éneklése szöveggel és szolmizálva
- hangsorok 
- hangkészlet 
- kvintkör 
- kulcsok 
- zenei abc 
- módosító jelek 
módosított hangok (fi, szi, ta) 
- triola, kis nyújtott, kis éles ritmus 
- ütemmutatók, ütemfajták 
- zenei formák 
zeneszerzők életrajzi adatai, munkássága 
- zeneművek és zeneszerzők 
- dallamvonal
Tánc 
Anyanyelv
A továbbhaladás feltételei
A 7. évfolyam végén
a tanult dallamok éneklése emlékezetből
a tanult ritmusképletek hangoztatása
verbunkos dallamok éneklése, népies műdalok éneklése
a többször hallgatott zeneművek felismerése hallás után
elemi ismeretek a tanult zenetörténeti korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről, műfajairól,a romantika stílusjegyei, műfajainak felsorolása
a zenei szaknyelv pontos használata
a hangjegyírás jelrendszerének pontos használata
tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából
dúr és moll hangnemek, két kereszt és két bé
dallamalkotás népdalok dallami és formai törvényszerűségei alapján
alapvető ismeretek a néphagyományokról, szokásokról, s az ehhez kapcsolódó dalanyag jellegzetességeiről
A 8. évfolyam végén
a tanult dallamok éneklése emlékezetből, bővítése 10-15 új dallal
a tanult ritmusképletek hangoztatása, dinamikai jelek alkalmazása, könnyű dallamok és ritmusok írása és olvasása
a többször hallgatott zeneművek felismerése hallás után, elhelyezése zenetörténeti korszakokban
elemi ismeretek a tanult zenetörténeti korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről, műfajairól, a 19-20. századi zene stílusjegyei, műfajainak felsorolása
a zenei szaknyelv pontos használata
a hangjegyírás jelrendszerének pontos használata
tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából
dúr és moll hangnemek, két kereszt és két bé
dallamalkotás ritmikai, dallami, formai és népzenei stílusokra vonatkozó ismeretek alapján
alapvető ismeretek a néphagyományokról, szokásokról s az ehhez kapcsolódó dalanyag jellegzetességeiről
Mozgókép- és médiaismeret
Célok és feladatok
A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média társadalmi szerepének, valamint működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális írás-, olvasástudás alapjainak az elsajátítását és a kritikai médiatudatosság fejlesztését jelenti. A médianevelés olyan képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely szükséges ahhoz, hogy az állampolgárok az információrobbanás és a modern piacgazdaság korában ténylegesen tudjanak tájékozódni és választani. Mivel a média erősen meghatározza, hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól, s hatása vetekszik a hagyományos szocializáció ágenseinek hatásával - a családéval és az iskoláéval -, a mozgókép- és médiaoktatás a demokráciára nevelésnek és olyan értékek elsajátításának az iskolája, mint a másság elfogadása, a kritikai gondolkodás vagy a tudatos választás képességének a fejlesztése. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során a tanulók felkészültséget szereznek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és olyan módszereket sajátítanak el, amelyek segítik őket abban, hogy nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat.
Az alábbiakban ismertetett kerettanterv tevékenységrendszerével lehetőséget ad arra, hogy a képességfejlesztési célokhoz olyan helyi tartalmak is kapcsolódjanak, amelyek figyelembe veszik az adott iskola nevelési-tanulási környezetének egészét, valamint a szociokulturális lehetőségeket és igényeket. Az elsősorban tevékenységbe ágyazott fejlesztés a befogadói attitűdökre és az alkotói magatartásra együttesen kíván hatni. További cél az, hogy a tanuló alakítsa, formálja a saját egészségét is szolgáló befogadói szokásait, legyen képes tudatosan választani a rendelkezésére álló médiumok közül, ismerje fel az életkorának, érettségének megfelelő mediatizált üzeneteket.
Tartalmak
A dőlt betűvel szedett szöveg elsősorban példákat jelez, amelyeket hasonlóra lehet cserélni.
1. Megfigyelés
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
I), T), P) 
ko), lk), egy), p), i)
A média és közönsége 
A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott szempontok alapján, az eredmények lejegyzése.
Felmérés készítése pl. a kisiskolások és a felnőttek médiahasználatáról, majd ezek összehasonlítása a saját szokásokkal - írásban (pl. kérdőív, interjú) vagy vizuális megjelenítéssel (diagram, grafikon stb.)
médiatechnológia, médiaintézmény médiakategória, audiovizuális médiumok: film, televízió, infokommunikációs eszközök, CD-ROM; nyomtatott médiumok: könyv, sajtó, plakát, szóróanyagok; 
rádió; tömegkommunikáció
E), I), T) 

ko), n), lk), i) 
Szereplők a médiában 
Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, illetve a televíziós műsorokban megadott, majd a tanulók által önállóan javasolt szempontok alapján. 
Azonosságok, eltérések regisztrálása, azok lejegyzése
Szituációk megfigyelésekor kulcsmozdulatok, mimika, és téri helyzetek megfigyelése, rekonstruálása rajzos, ill. képi vázlattal. 
A mozgókép egyes nyelvi elemeinek azonosítása szóban, ill. írásban, képben.
látvány, kép, snitt; 
megörökítés és ábrázolás; 
nézőpont; képkivágások: totál, félközeli, szuperközeli; 
jelenet és esemény; 
helyszín és filmtér; studió;
É), E), I), T) 
ko), n), szk, 
lk), p), k), i)
Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben. 
Lényeges információk, tények azonosítása.
(álló, ill. mozgóképeken) 
A szituációkban megjelenő szereplők helyzet- és értékkonfliktusainak felismerése képolvasás alapján és ezek kifejtése szóban ill. írásban. 
A leolvasott személyközi kapcsolati minta összevetése az elérhető tényekkel, információkkal.
szituáció, történés; 
történet, cselekmény, 
személyiség, jellem, karakter, típus; kulcspozíció, statiszta; konfliktus, megoldás; következmény; 
információközlés, tényfeltárás, befolyásolás; kulturális kódok, társadalmi szerepek; jelmez;
2. Ismeretszerzés
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
E), I) 

ko), n), lk), k), i) 
Az információ és megjelenése 
Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi memória működtetése.
Hírműsorokból információ gyűjtése jegyzeteléssel csak képek, ill. kommentár vagy audiohatások alapján. 
információ; műsortípus, hír, kommentár; asszociáció;
É), E), K), I), TE), T) 

ko), szk), d), 
lk) , egy), p), 
k), i) 
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonból, könyvtárból, internetről.
Egy kiválasztott téma bemutatása különféle közvetítő közegben: nyomtatott médiumok, valamint személyközi kommunikáció, ill. internetböngészés segítségével, majd az információtartalom elrendezése, értelmezése, pl. újság, kiállítás, album formájában.
kutatás, projekt, médiaműfajok
3. Kommunikáció
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
I) 

ko), n), d), lk), k) 
A mozgóképnyelve 
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás.
Mozgóképolvasás során a filmtér és filmidő értelmezése élőszó segítségével. 
A mozgókép kettős természetének bemutatása saját, kiválasztott filmrészletekkel, tévéműsorokkal.
montázs(elv), reprodukció; 
lineáris és párhuzamos történetfűzés; flash-back; testbeszéd, metakommunikáció; motívum;
K), P) 
ko), szk, lk), egy), p), k), i)
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás.
Filmnyelvi gyakorlatok videokamera és zártlánc segítségével valamely környezetről, ill. eseményről.
keretezés, képkivágás, képmező, képi elem; képi egyensúly; nézőpont; megvilágítás, főfény; mélységélesség; kameramozgás,
H) ,T) 

ko), n), szk), lk), egy), k), i), 
Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, tagolása.
Fontos mozzanatok, kulcsjelenetek kiemelése és megjelenítése közösen kiválasztott, megfigyelt esemény(ek)ből és ezek rögzítése képpel (pl. fotó, kroki, vázlat)
expozíció, konfliktus, fordulat, esemény, megoldás, lezárás; állókép, mozgókép;
É), H), K), P) 

ko), n), d), lk), i) 
Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkornak megfelelő szinten (story-board, animáció, interjú)
Személyes, saját élményekhez kapcsolódó film(részlet)terv készítése képes forgatókönyv segítségével.
filmműfajok; story-board, tudósítás, riport, interjú; kiemelés; cselekmény. történet, elbeszélés; jelenet, képsor, fix beállítás; hangsáv, zörej, zene, dialógus, monológ; képváltás; animáció, mozgásfázis;
4. Értelmezés, elemzés, tolerancia
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
H), E) 

ko), n), lk) d), k), i) 
A mozgókép nyelve 
Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése, kifejtése élőszóban és írásban.
Filmben, tévéműsorban megfigyelt közvetlen és közvetett emberi kommunikáció elemzése élőszóban ill. írásban.
mimika, gesztus, térköz, 
színész, civilszereplő;
É), H), E), I), 
TE), T), P) 

ko), n), szk), d), lk), é), egy), p), k), 
i) 
Szereplők a médiában 
(kb. 8 tanóra) 
Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben.
Mozgókép olvasása - szóbeli elemzéssel (irányított beszélgetés): a tapasztalati valóság összevetése annak médiabeli megjelenítésével. (Ajánlott témák: nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek stb.)
képkivágás, megvilágítás, kompozíció; hossz, tempó; ismétlés; szerkesztés; tájékoztatás, befolyásolás; figuraalkotás, tipizálás; másság, előítélet; kultúra, szubkultúra; etnikum, tolerancia,

ko), n), lk), k) 

A mozgókép nyelve 
Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és időt formáló) képkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban.
Különböző filmműfajok képkapcsolási sajátosságainak megfigyelése, elemzése élőszóban és írásban
dokumentumfilm, játékfilm, klip; etűd, reklámfilm; vágás, áttűnés, kép a képben;

ko), p), i) 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt kép-hang kapcsolatok értelmezése élőszóban.
A hang képértelmező szerepének megfigyelése és memorizálása a különböző audiovizuális műfajokban, mint néző befogadásának irányítása (pl. azonosulás, feszültségkeltés stb.)
atmoszféra, hangkulissza, kép-és hangtördelés; zörej, zene, hang, hangszín, hangerő, beszédritmus, intonáció; narrátor; 
propagandafilm, ismeretterjesztő film, riportfilm, showműsor;
TE), I) 

ko), n), szk), d), lk), é), egy), k), i) 
A média és közönsége 
Vita a média használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média társadalmi szerepéről, működésmódjáról.
Vélemények ütköztetése egy kiválasztott korosztály vagy társadalmi réteg (pl. a gyermekek) médiahasználatáról (elsősorban televízió, videó, sajtó): a média hatása a fogyasztói szokásokra, és az emberi érintkezés formáira.
vitakultúra, mediatizálódás, ORTT; dokumentum és fikció; média tulajdonos; közszolgálati és a kereskedelmi média; célközönség, korhatár, műsoridő, műsorsáv, előzetes, műsorfüzet, műsorrend, tematizáció, csatorna-image, nézettség, sorozatelv;
5. Kritikai gondol-kodás, problé-maérzékenység
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
É), T) 

n), lk), k)
A valóság média-reprezentációja 
Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban
Felkészülés és továbbgondolás önálló kérdésekkel írásban és élőszóban.
tárgyilagosság, elfogultság; provokáció;
T) 

n), lk), k), i) 

A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből.
A nyomtatott médium néhány jellegzetes szövegtípusának felismerése (mûfaj és ábrázolási eszköz). 
Összefoglalók készítése, ill. bemutatása műsorokról, filmekről, sajtóközleményekről. 
hír, jelentés, információ, tudósítás; riport; vezércikk, kommentár, jegyzet, glossza, sajtófotó;
H), E), K), I) 

ko), n), szk), lk), egy), p), k), i) 

Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szándékairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen.
Jegyzet vagy glossza írása, felolvasása egyénileg választott témában. 
Mozgó-, állókép, cikk átértelmezése címadással, képaláírással.
célközönség, fikció; irónia; nyilvánosság, sajtószabadság; újság, cím, címlap, kép, képaláírás, rovatszerkezet 
6. Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás
Kód
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
É), H), E), K), I), TE), T), P) 

ko), n), szk), lk), é), k), i) 

A média és közönsége 
Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos mű- és műsorválasztás.
Szöveges-képes napló készítése saját médiahasználati szokásokról (pl: „Azonosulás, kritika, részvétel és részvétlenség a képernyő előtt” - „A televízió hatása a mindennapi szokásaimra, ízlésemre” - „Hogyan választom ki, hogy mit nézzek, mit olvassak, mit hallgassak?”) 
értékválasztás, műsoridő, műsorsáv, műsorelőzetes, műsorfüzet, műsorrend; 
arculat; image; háttértévézés, háttérrádiózás; képernyőfüggőség; 
É), H), E), K) 

ko), n), szk), lk), egy, ) p), 
k), i) 

A mozgókép nyelve 
A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és megoldások tudatos-kritikai elemzésén, illetve a valóságismereten alapuló szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok.
Imporvizatív szerepjátékok ill. szituációs gyakorlatok: előre nem ismert konfliktusok megoldása és ezek összevetése a médiában megjelent viselkedési módokkal. 
folyamatábrázolás, karakter, 
szerepek (pl. hős, álhős, segítő, áldozat stb.) 

ko), n), szk), lk), egy), p), k), i) 
Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok kivitelezése.
Kamerába vágott mozgóképi gyakorlatok, rövid jelenetek térélményi megszervezése, képsor tagolása, dialógustervezése, technikai rögzítése.
stáb, rendező, operatőr, sztár, világosítás, jelenet, maszkmester, hangmérnök, vágó; dialógus
A tudatosítást irányító fontosabb kérdések (a NAT-ban szereplő kérdések álló betűvel, a kerettantervé dőlt betűvel szedve):
1. Mi a televízió (mozi, rádió, újság) szerepe az életemben és mások életében? Hogyan választom ki, hogy mit nézzek, mit olvassak, mit hallgassak?
2. Befolyásolja-e (és hogyan) a média használata a napirendemet (és másokét)? Hogyan hat a televízió mindennapi szokásaimra, ízlésemre?
3. Vane különbség a felnőttek és a gyerekek médiafogyasztási szokásai között?
4. Mi olvasható le az emberek külső megjelenése és viselkedése alapján?
5. Miben különbözik egymástól a személyes (közvetlen) kommunikáció és a médiumokon keresztül történő (közvetett) kommunikáció?
6. Mit tekinthetünk médiumnak?
7. Miért élt az ember mindig is a közvetett kommunikáció (pl. a képiség) eszközeivel?
8. Miért akarja magát az ember minél inkább természethűen megörökíteni? Hol tartunk ebben most?
9. Mit jelent a nyilvánosság az életünkben? Hogyan alakulhatott ki a mai nyilvánosság?
10. Hogyan vizsgálhatjuk valamely korban és társadalomban a nyilvánosságot?
11. Miféle médium az, amelyik egyszerre ábrázol és reprodukál? Vajon miért képes erre?
12. Milyen eszközökkel tereli a mozgóképi szöveg szerzője a figyelmünket? Vajon miért érdemes ennek utánajárnunk?
13. Milyen szempontok szerint különböztethetőek meg a mozgóképi szövegek egymástól?
14. Melyek a film legfontosabb hatáselemei, kifejezőeszközei?
15. Mi köze van a valóságnak a médiában megjelenő világhoz, miféle világot jelenít meg a média?
16. Kinek az érdeke, hogy sok csatorna sokféle műsort közvetítsen?
17. Miért van annyi reklám a világban? Vajon mit lehet és mit nem lehet reklámozni? Milyen szempontok szerint, milyen módon elemezhető egy reklámfilm?
18. Miért és hogyan lesz valamiből hír a médiában?
19. Befolyásolja-e az információ értelmezését a hordozó médium sajátossága?
A továbbhaladás feltételei
A 7. évfolyam végén
legyen képes a média társadalmi szerepének megfigyelésére a médiafogyasztási szokások feltárásán keresztül;
tudja a látvány, a szöveg, ill. az esemény lényeges és lényegtelen elemeit egymástól elválasztani, és erről beszélni, véleményét elmondani;
legyen tisztában a média befolyásoló technikáival a magánéletre, ill. a társadalmi érintkezés különféle területeire;
tudatosítsa magában az audiovizuális olvasás és írás alapjait;
legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival és egyszerű technikai eszközeivel;
vegyen részt egyszerű sajtó- és mozgóképi szövegek, létrehozásának előkészítésében;
ismerje, értse a tantárgy aktualizált fogalomrendszerét; véleményének megfogalmazásakor helyesen használja a szakkifejezéseket.
A 8. évfolyam végén
tudja a látvány, a szöveg, ill. az esemény lényeges és lényegtelen elemeit egymástól elválasztani, és ezt alkotó módon használni;
legyen tisztában a média befolyásoló technikáival a közéletre, ill. a társadalmi érintkezés különféle területeire;
használja az audiovizuális olvasás és írás alapjait;
legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival - értse a montázselv lényegét;
önállóan tudjon működtetni legalább egy olyan technikai eszközt, amellyel nyomtatott médium, ill. álló vagy mozgókép készíthető (pl. számítógép, nyomtató; szkenner, fénymásoló, fényképezőgép, videokamera, magnó, videólejátszó)
vegyen részt egyszerű sajtó- és mozgóképi szövegek létrehozásában, kivitelezésében;
értse, használja a tantárgy fogalomrendszerét; véleményét, elemzését szóban és írásban szabatosan tudja kifejezni.
Vizuális kultúra
A vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző- és iparművészettel foglalkozik, hanem magába foglalja a vizuális jelenségek, a vizuális közlések köznapi formáit is. Mivel a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra területei a különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló hatásukat és különböző képességek fejlesztésére alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A vizuális kultúra megfelelő szintű tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok elsajátításának színvonalára is.
A vizuális kultúra kerettanterv A) és B) változata
A kerettanterv A) és B) változatának szerkezete megegyezik a Nat 2003 vizuális kultúra műveltségi részterületének szerkezetével. Ezekben a különböző tevékenységek, tananyagok (fogalmak) - csakúgy mint az alaptantervben - abban a képességcsaládban szerepelnek, amelyek fejlesztését leginkább szolgálják. Itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A szabadkézi rajzolás például minden szakaszban fontos eleme a képzésnek!)
Az A) és B) változatban a témakörök nem sorrendben, hanem a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva, komplex feladatok kapcsán kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak.
A kerettanterv témaköreihez időkeretek nem határozhatók meg, mivel a vizuális művészeti nevelés olyan komplex feladatokban, feladategyüttesekben valósul meg, amelyekben egyidejűleg több különböző képesség fejlesztése és különböző ismeretek megszerzése történik. Így az egyes témakörök, projektek a tanár döntéseit, feldolgozásra vonatkozó elképzeléseit tartalmazó, a tanulócsoportok sajátosságait is figyelembe vevő tanéves tanítási programjában fognak időkeretekben is realizálódni.
A vizuális kultúra kerettanterv C) változata
A vizuális kultúra kerettanterv C) változata projektrendszerű, abban egy-egy témakör köré csoportosítva jelennek meg a fejlesztést szolgáló tevékenységek, a megszerzendő ismeretek. Ez a tanulási forma nagyobb lehetőséget nyújt az integrációra, a más tanórákon szerzett ismeretek hasznosítására. Az átfogó témakörök kijelölése a lehetséges kapcsolódások figyelembevételével történt. Más tantárgyi tartalmak érintése természetesen a vizuális kultúra aspektusából történik. A kerettanterv csak az átfogó témakörökre tesz javaslatot, és arra, hogy ott milyen vizuális fejlesztési tevékenységek ajánlottak. Egy-egy témakörön belül több projekt is szervezhető. A tanár feladata, hogy meghatározza, aktualizálja, pontosítsa a konkrét projektfeladatokat, a tanulócsoportok ismeretében megtervezze azok sorrendjét és az optimális időkereteket.
A továbbhaladás feltételei az A), B) és C) változatoknál azonosak!
Célok és feladatok
- a tanulók látáskultúrájának megalapozása, látni és láttatni
- a vizuális megismerő-, befogadó- és alkotóképességek fejlesztése
- a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértésének elősegítése
- a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése
- a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodás segítése, személyes alkotói utak bejárására bátorítás
- a képi, plasztikai ábrázoló, kifejező-, közlő-, alakító-, konstruálóképességek fejlesztése gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által
- a tanulók kritikus befogadási képességének megalapozása, az információk közötti szelektáló képesség fejlesztése
- a művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő személyiségformáló szerepet tölt be
- érzelmekkel kísért szabad önkifejezés, fokozott realitásigény, objektív képi gondolkodás fejlesztése .
- a befogadóképesség a látvány analízisén, a műalkotások elemzésén (egyetemes és magyar művészettörténeti stíluskorszakok, magyar népművészet), értékelésén, leírásán, a vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátításán át fejleszthető.
Fejlesztési követelmények az 5-8. évfolyamon:
A tantárgy differenciáltan fejleszti a képességeket, készségeket, ismereteket, és hozzájárul a magatartásbeli, jellembeli fejlődéshez:
- a nyitottság, érzékenység fejlesztésével
- a vizuális élmények, esztétikai hatások iránti érdeklődés felkeltésével
- a változatos alkotótevékenységek motiválásával
- a részeletgazdag emlékezet fejlesztésével, a tudatos megfigyelés eszközeivel, vizuális viszonyok összefüggéseinek megértetésével
- az esztétikai, művészeti képzetekben való gondolkodás elősegítésével
- produktív és reproduktív alkotások létrehozásával
- ízlésítéletek egyéniségüknek megfelelő megfogalmaztatásával
A tantárgyi fejlesztési feladatok kódolása:
1. Megismerő- és befogadóképességek
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
1.3 Kommnikációs képességek
2. Kreativitás
2.1 Alkotóképességek
2.2 Problémamegoldó képesség
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Vizuális kultúra 5-6. évfolyam
A táblázatokban félkövér szedéssel jelöltük a B) (minimális) változat tevékenységeit és a legfontosabb fogalmakat.
Csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük. A dőlt betűvel szedett példák más hasonlóra cserélhetők.
A) és B) változat
1. Megismerő- és befogadóképességek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(K)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Jelenségek, látványok megfigyelése adott szempontok alapján.
A megfigyelt jelenség, látvány elemeinek megnevezése. 
A megfigyelt elemek egymáshoz való térbeli helyzetének, arányainak megállapítása. 
Egyszerű tárgyak elöl-, felül-, és oldalnézetének rajza. 
Tárgyak hosszmetszete, keresztmetszete - metszetrajza. 
A nézőpont változtatásából következő látványváltozások ábrázolása szabadkézi rajzban. 
A megfigyelt látványelemek fontosabb formai sajátosságainak (formakarakter) visszaadása szabadkézi rajzban. 
térbeli modell, nézőpont, arányok, szemmagasság, rálátás, alálátás, hosszmetszet keresztmetszet, metszetrajz, szerkezet, értelmező rajz, nézetek (elölnézet, felülnézet, oldalnézet), formakarakter
Természet-ismeret 
Matematika 
Technika 
Magyar nyelv és irodalom

1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és különbözőségek tudatosítása.
A tárgyak lokálszínének meghatározása, megjelenítése festőtechnikákkal. 
A tárgyak, anyagok felületi sajátosságainak (textúra) rajzi, plasztikai kifejezése. 
A megvilágítás, a fény- árnyék hatások megfigyelése, rajzos megjelenítése.
textúra, lokálszín, természetes fény, mesterséges fény, megvilágítás, fény-árnyék, látványszerű ábrázolás, foltképzés, rajztoll

(H) 
(K)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése szabadkézi rajzban.
Szemmagasságban elhelyezkedő formák látványszerű ábrázolása, a rálátás, alálátás érzékeltetése. 
A téri megjelenítés fő eszközeinek (takarás, rövidülés) alkalmazása. 
Ismert útvonal rajzának elkészítése. 
téri megjelenítés (takarás, rövidülés), elemző-magyarázó rajz, makett, útvonalrajz
Természet-ismeret 
Történelem
(Ö) 
(H)
1.2. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Mozgásélmények megjelenítése.
Mozgásélmények felidézése, megjelenítése. 
Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Történések, események elmondása, majd részekre bontása, a jellemző fázisok meghatá-rozása. A fázisok megjelenítése képsorozattal; valamint plasztikai sorozatban.
Testtartás, gesztus, mimika, 
kézműves technika, műfaji sajátosságok, tárgykultúra, környezetkultúra, népművészet, népszokások
Testnevelés 
Dráma és tánc 
Természet-ismeret 
Magyar nyelv és irodalom 
Történelem

1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
Egyszerű kéziszerszámok használata.
Tárgy- és makettkészítéshez használatos egyszerű kéziszerszámok használata. 
Különböző festőtechnikák és grafikai technikák kipróbálása.
Modellezés, tollrajz, nemezelés, makettkészítés, térberendezés, frottázs, fénymásolás, fényképezés, videó, számítógép, plasztika, textilplasztika, papírplasztika
Technika
(Ö) 
(egy)
1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
Különböző mozgások megjelenítése.
Pillanatfelvétel, sorozatfelvétel, a mozgóképes rögzítés lehetőségeinek tanulmányozása. 
Mozgásos és dramatikus játékok, rekonstruált történések. 
A testtartás, gesztusok, mimika megfigyelése, kifejező használata ábrázolásokban. Kép és hang kölcsönhatásának tanulmányozása színpadi előadásokban, mozgóképes alkotásokban. Történetmesélés kifejező mozgásokkal, hanghatásokkal árnyjátékban, egyszerű animációban. Tárgyanimáció készítése. 
A hangok képi jelzése képregényekben. 
Jelmez, díszlet tervezése, készítése közös, csoportos produkciókhoz. 
Pillanatfelvétel, sorozatfelvétel, animáció, tárgyanimáció, képregény, rekonstrukció, hang és kép együttes használata 
Testnevelés 
Dráma és tánc 
Magyar nyelv és irodalom
(H) 
(K) 
(Ö) 
(K)
1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
Ismerkedés műalkotásokkal.
Művészettörténeti, kortárs művészeti alkotások használata a különböző feladatokhoz kapcsolva. 
Elemző beszélgetés műalkotásokról. A különböző művészeti ágak: képzőművészet, iparművészet, színházművészet, irodalom művészet, építészet, filmművészet, táncművészet, zeneművészet főbb jellemzőinek megismerése. A bemutatott műalkotások technikáinak azonosítása. 
A képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat, grafika) legfontosabb jellegzetességeinek tanulmányozása. 
Utalás művészettörténeti korokra, a különböző kontinensek művészetére. 

Ének-zene 
Magyar nyelv és irodalom 
Dráma és tánc
(H) 
(K) 
(E) 
(K) 
(E)
1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
Műalkotásokkal kapcsolatos ismeretszerzés.
Reprodukciók csoportosítása különböző szempontok szerint. Tárgyak, eszközök, szerszámok tanulmányozása szűkebb, tágabb környezetünkben. A tárgyak csoportosítása különböző funkciói alapján (kultikus, hétköznapi és műtárgy). 
Az egyedi és sokszorosított tárgyak (berendezési tárgyak, konyhai eszközök) összehasonlítása. Ismeretszerzés a tárgyak előállításának technikáiról, a formát, díszítményt meghatározó tényezők számbavétele. 
Ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal.
Tárgyak (egyedi, sokszorosított), öltözék, berendezési tárgyak, tárgyak (kultikus, hétköznapi, műtárgy), konyhai eszközök, lakókörnyezet
Matematika 
Történelem 
Technika
(Ö) 
(H) 
(E) 
(K)
1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
Műalkotásokkal kapcsolatos ismeretszerzés.
Nemezelés, szövés, batikolás, agyag- és gipszmunkák készítése. Tárgykészítés természetes anyagokból. 
A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése. 
Az emberélet fő fordulóinak ünnepei a művészetek tükrében; saját és más nemzetek ünnepi szokásainak párhuzamba állítása. 
Ismeretek szerzése a népművészet, népszokások, tárgykultúra és az életmód kapcsolatáról, tárgyiasult formáiról. 
Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 
Nemezelés, batik
Technika 
Magyar nyelv és irodalom 
Hon és népismeret 
Dráma és tánc 
Ének-zene
(H) 
(E)
1.2. Ismeret-szerzési képességek - térbeli tájékozódás
A gyűjtött információk feldolgozása.
Rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre. 
Tárgyak, reprodukciók gyűjtése, bemutatása. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése. A természeti és az ember alkotta környezet viszonyának, főbb jellemzőinek vizsgálata. 
Téralkotás makettkészítéssel, térberendezéssel. 
Plasztikai műfajok tanulmányozása. Textilplasztika készítése. 
Tájékozódás a Szépművészeti Múzeumról. 
Reprodukció, művészeti kor, művészeti ágak, filmművészet, iparművészet, irodalom, képzőművészet (festészet, szobrászat, grafika), építészet, színházművészet, táncművészet, Szépművészeti Múzeum, Textilplasztika
Informatika 
Történelem 
Technika 
Magyar nyelv és irodalom 
Természet- 
ismeret
(H)
1.3. Kommu-nikációs képességek
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok alkalmazása.
A mindennapi életben, tájékozódásban, közlekedésben, vásárláskor, szolgáltatások igénybevételéhez használatos fontosabb jelek, jelzések, szimbólumok (piktogramok, útjelző táblák, emblémák, ábrák, márkajelzések) ismerete és használata. 
Lenyomatok készítése, nyom- és jelhagyás, nyomolvasás, az utalások értelmezése. 
Jelek, jelzések, szimbólumok, piktogram, embléma, ábra, monotípia, levonat, grafika, (egyedi, sokszorosított), papírdúc
Informatika 
Technika 
Hon- és népismeret
(Ö) (H)
1.3. Kommu-nikációs képességek
Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
A művészi és a köznapi vizuális közlések, fényképek, reprodukciók gyűjtése a tömegkommunikációs médiából, a mindennapi környezetből. 
tömegkommunikáció, média, információ, rögzített közlések, sokszorosított közlések, szövegkép
Technika 
Történelem 
Informatika

1.3. Kommu-nikációs képességek
A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemeinek (vonal, sík, forma, szín) korosztályi szintű használata 
különböző célú kompozíciókban.
Látványból, képzeletből, gesztusból indított képi közlések. 
a vizuális nyelv alapelemei, 
képmező, képkivágás, képmező osztása (egyensúlyos, egyensúlytalan), komponálás, kompozíció, színszimbolika, képi egyensúly, képi ritmus, formaátírás, formaredukció, monokróm - színes, hatos színkör, főszínek, mellékszínek faktúraképzés, kalligráfia
Matematika
2. Kreativitás 
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(Ö) 
(szk)
2.1. Alkotó-képességek
Egyszerű tárgy létrehozása.
Tárgytervezői feladatoknál természeti „előképek” alkalmazása. 
Ismert alkotótechnikák kipróbálása 
A gyakorlati feladatokban saját elképzelések megvalósítása. 
Tervvázlatok készítése. 
Szabad asszociációs játékok. 
Felületek dekoratív kialakítása.
Arculat, kiállítás, bemutató
Természet-ismeret 
Technika 
Hon- és népismeret


Reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját kifejező szándékú alkotásokban. 
Hang és kép együttes alkalmazása árnyjátékokban, vagy más műfajú előadásokban (pl. tárgyanimáció). 
Más műalkotásokhoz kapcsolódó illusztratív vagy kifejező jellegű alkotások. 
Montázs
Dráma és tánc 
Ének-zene 
Magyar nyelv és irodalom

2.2. Problémamegoldó képesség 
A gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, megoldása. 
Gazdaságos anyaghasználat gyakorlása. 
Reagálás az iskolai élet kínálta vizuális problémahelyzetekre, megoldási tervek készítése. Az iskolai környezet különböző színtereinek, arculatának alakítása. 
Rögtönzött eszközök készítése. 
A feladatmegoldáshoz célszerűen alkalmas környezet kialakítása.

Technika
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(Ö)

Személyes preferenciák tudatosítása. 
Társakkal való együttműködés különböző feladatok végzése során.
Saját munkák több szempontú elemzése, értékelése, besorolása a társak munkái közé. Saját és mások munkájának összehasonlítása. 
Egy-egy alkotási folyamat részekre bontása, az egyes fázisok önkritikus értékelése. 
Tevékenységek párban. 
Páros munka, egyéni munka, csoportmunka

C) változat
Ez a tantervi ajánlat a más tantárgyakkal történő harmonikus együttműködésen alapszik. Az összehangolás alapját azok a jelenségek, témakörök jelentik, amelyek többféle művészetet és többféle tudományterületet egyszerre érintenek.
Egy-egy témakörhöz kapcsolódóan több projekt is szervezhető. Az itt közölt felsorolás nem képez didaktikai sorrendet. A tanár feladata, hogy meghatározza, aktualizálja, pontosítsa az ezekből kifejthető konkrét projektfeladatokat, a tanulócsoportok ismeretében megtervezze azok sorrendjét, és az optimális időkereteket meghatározza. Az egy-egy témakörnél felsorolt tevékenységek rugalmasan kezelendők, hiszen azok szerepeltetése több különböző projekt során is indokolt lehet.
A táblázatban félkövér szedéssel jelöltük a B) (minimális) változat tevékenységeit és a legfontosabb fogalmakat.
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(Ö) 
(K) 
(H) 
(K) 
(ko) 
(é) 
(egy) 
(lk)
1.1. Jelenségek megfigyelése 
1.2. Közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés elemzése 
2.1. Felületek dekoratív kialakítása. 
2.1. Egyszerű tárgy létrehozása 
2.2. A gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, megoldása 
3. Páros munkák
PROJEKT 1. 
(A külső és belső kapcsolata, felület, burok forma-tartalom) 
A tárgyak, anyagok, termések, felületi sajátosságainak (textúra) vizsgálata, rajzi, plasztikai kifejezése. 
Öltözködési szokások megbeszélése. Az öltözködést meghatározó természeti és kulturális hatások vizsgálata, reprodukciók gyűjtése, különböző szempontú csoportosítása. 
Egyszerű tárgy létrehozása: Jelmez, maszk, díszlet tervezés és készítés különböző történetmesélő és dramatikus játékokhoz. Arc- és testfestés. Nemezelés, szövés, batikolás, agyag és gipszmunkák készítése. 
A gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, megoldása. 
A gazdaságos anyaghasználat gyakorlása. 
Felületek dekoratív kialakítása. 
A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés elemzése. 
Páros munkák. 
Textúra, 
foltképzés 

Nemezelés, batik kézműves technika, fénymásolás 
Magyar nyelv és irodalom: 
Drámajátékok 
Történelem: Történelmi szituációk eljátszása 
Technika és életvitel: 
Ruházkodás, textíliák, divat 
Dráma és tánc: 
Figurajellemzés verbális 
Természetismeret: 
A földfelszín változása 
Egészségtan: 
A külső megjelenés összetevői 
(H) 
(K) 
(E) 
(lk) 
(egy) 
(ko)
1.2. Elemző beszélgetés műalkotásokról 
1.2. Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban 
2.1. Egyszerű tárgy létrehozása 
3. Tevékenység párban 
PROJEKT 2. 
(Rész-egész, töredék, fázis, egyén és csoport) 
(Szerkezet, felépítés, működő szerkezet, művek szerkezete) 
Tárgyak felépítését, tagoltságát elemző-magyarázó térbeli modellek, tér- és tömegviszonyokat értelmező makettek készítése. 
Egyén és csoport viszonylatainak feldolgozása ábrák, grafikonok, vizuális jelek, érzékletes képi formák segítségével. 
Történések eljátszása, elmondása, majd részekre bontása, a jellemző fázisok meghatározása. A fázisok megjelenítése képsorozattal, valamint plasztikai sorozatban. 
Egy-egy alkotási folyamat részekre bontása. 
Elemző beszélgetés műalkotásokról. 
Kifejező alkotásokban törekvés a célnak megfelelő kompozíció kialakítására. 
Tevékenységek párban, csoportban, szabad asszociációs 
játékok. 
Egyszerű tárgyak elöl-, felül- és oldalnézetének rajza. Tárgyak hosszmetszete, keresztmetszetrajza. 
A tárgyak csoportosítása különböző funkcióik alapján (kultikus, hétköznapi és műtárgy). 
Tárgyak, eszközök, szerszámok tanulmányozása szűkebb, tágabb környezetünkben. 
Tárgy-, makettkészítéshez és modellezéshez használatos egyszerű kéziszerszámok használata. 
Elemző-magyarázó rajz, 
modellezés 
Képregény, fényképezés, videó 
Képmező, képkivágás, képmező osztása (egyensúlyos, egyensúlytalan), komponálás, kompozíció színszimbolika, képi egyensúly, képi ritmus 
Páros munka, egyéni munka, csoportmunka 
Hosszmetszet, alaprajz metszetrajz, szerkezet, értelmező rajz, nézetek (elölnézet, felülnézet, oldalnézet), makettkészítés kézműves technika, 
Tárgykultúra
Magyar nyelv és irodalom 
Drámajátékok; élethelyzetek, emberi kapcsolatok , konfliktusok elbeszélő művekben; irodalmi művek szerkezete 
Történelem: Történelmi szituációk eljátszása, rajz, festmény készítése történelmi eseményekről 
Matematika:testek építése; négyszögek, háromszögek; arányosság 
Testnevelés: Ugrások legfontosabb mozzanatai (fázisai) 
Ének-zene: Zenei formák, szerkesztésmódok; szóló-tutti 
Technika és életvitel: 
Műszaki ábrázolás: vetületi ábrák, tárgyak felismerése vetületük alapján 



Ismeretszerzés a tárgyak előállításának technikáiról, a formát, díszítményt meghatározó tényezők számbavétele. Ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal 
Meghatározott funkcióra alkalmas és működésre képes egyszerű szerkezetek, játékeszközök, modellek tervezése és készítése. 
Tervvázlatok készítése. 
Ismert technikák kipróbálása. 
A gyakorlati feladatokban saját elképzelések megvalósítása. 
Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.

Természetismeret: 
Élőlények felépítése, életmódja; rész-egész viszonyának értelmezése 
Dráma és tánc: 
Dramatikus improvizációk 
Egészségtan: 
Családi élet és kapcsolatok Magyar nyelv és irodalom:
(H) 
(K) 
(Ö) 
(E) 
(T) 
(E) 
(ko) 
1.1. Ismert útvonal rajzának elkészítése 
2.1 Ismerkedés műalkotásokkal 
PROJEKT 3. 
(Ok-okozat, nyomolvasás, a mozgás nyoma, az idő nyoma, a múlt emlékei) 
Lakókörnyezetünk múltjáról információgyűjtés. A környezet jövőjére vonatkozó elképzelések vizuális megjelenítése vázlatok, tervek, leírások, látszati rajzok segítségével. Lenyomatok készítése, nyom- és jelhagyás, nyomolvasás, az utalások értelmezése. Ismert útvonal rajzának elkészítése. Ismeretek szerzése a népművészet, népszokások, tárgykultúra és életmód kapcsolatáról, tárgyiasult formáiról. Ismerkedés műalkotásokkal. Utalás művészettörténeti korokra, a különböző kontinensek művészete.
Frottázs 
monotípia, levonat grafika (egyedi, sokszorosított), papírdúc tollrajz, 
Népművészet, népszokások 
Művészeti kor, 
Szépművészeti Múzeum 
Népdalok 
Történelem: tárgyi és építészeti emlékek; korszakok tárgyai 
Technika és életvitel: Közlekedési ismeretek 
Természetismeret: Megfigyelések rögzítése, ábrázolása, a földfelszín változása
(egy) 
(H) 
(E) 
(Ö) 
(K)
1.1. Mozgásélmé 
nyek megjelení-tése 
1.2. Időbeli 
folyamatok megfigyelése, ábrázolása 
1.2. Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése
PROJEKT 4. 
(Mozgás, történés, folyamat, körforgás, ismétlődés, ünnepek) 
Természeti jelenségek, évszakok változásának vizuális sajátosságai és ezek ábrázoló, illetve kifejező jellegű megjelenítése monokróm és színes technikákkal. 
Életjelenségek megjelenítése fázisrajzokon. 
Az emberélet fő fordulóinak, ünnepei a művészetek tükrében, saját és más nemzetek ünnepei szokásainak párhuzamba állítása. 
Különböző mozgások vizuális rögzítése. 
Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése. 
Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján.
Fázisrajz 
pillanatfelvétel, sorozatfelvétel, animáció-tárgyanimáció 
Magyar nyelv és irodalom 
Természet, táj a költészetben 
Ének-zene: Zenei formák, szerkesztésmódok: rondó, menüett, fúga 
Dráma és tánc: 
A cselekmény fogalmának ismerete 
Hon- és népismeret: az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások 
Természetismeret: 
Természeti folyamatok; időjárás; halmazállapot-változások, halmazállapot-jelenségek és az idő kapcsolata
(K) 
(E) 
(A) 
(H) 
(Ö)
1.1. Azonosságok és különbözőségek tudatosítása 
1.2. Ismerkedés műalkotásokkal 
2.1. Hang és kép együttes használata 
2.1. Reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját kifejező szándékú alkotásokban 
3. Saját és mások munkájának összehasonlítása 
PROJEKT 5. 
(Azonosságok-különbözések, ellentétek, hasonlóság, eredetiség, az érzékelés formáinak kapcsolata) 
Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 
A tárgyak lokálszínének meghatározása, megjelenítése festőtechnikákkal. A megvilágítás, a fény-árnyék hatások megfigyelése, rajzos megjelenítése. 
A tárgyak csoportosítása különböző funkcióik alapján (kultikus, hétköznapi és műtárgy). 
Az egyedi és sokszorosított tárgyak (berendezési tárgyak, konyhai eszközök) összehasonlítása. 
Különböző művészeti ágak: képzőművészet, iparművészet, színházművészet, irodalom, építészet, filmművészet, táncművészet, zeneművészet főbb jellemzőinek megismerése. 
A bemutatott műalkotások technikáinak azonosítása. A képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat, grafika) legfontosabb jellegzetességeinek tanulmányozása. 
Hang és kép együttes használata. 
Reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját kifejező szándékú alkotásokban. 
Gyűjtött reprodukciók csoportosítása különböző szempontok szerint. 
Ismerkedés műalkotásokkal. 
Műalkotásokkal kapcsolatos információk gyűjtése. 
Ismert műalkotásokhoz kapcsolódó illusztratív vagy kifejező jellegű alkotások.
Lokálszín, megvilágítás, természetes fény, mesterséges fény, fény-árnyék látványszerű ábrázoló foltképzés, rajztoll, 
tárgyak (kultikus, hétköznapi, műtárgy), konyhai eszközök 
Filmművészet, iparművészet, irodalom, képzőművészet (festészet, szobrászat, grafika), építészet, színházművészet, táncművészet, textil 
Reprodukció, művészeti ágak
Történelem: Varázslat és művészet 
Matematika: Arányosság , 
Dráma és tánc: 
Figurajellemzés verbális, vokális és nonverbális eszközökkel 
Természetismeret: 
Az anyag mérhető tulajdonságai 
Egészségtan: Az önismeret jelentése, fontossága



Saját képességek számbavétele. 
Saját munkák értékelése, besorolása a társak munkái közé. Saját munka és mások munkájának összehasonlítása.


(H) 
(E) 
(K) 
(Ö) 
(ko) 
1.2 Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban
PROJEKT 6. 
(Élő-élettelen, természeti és épített környezet, 
lakóhelyek) 
A természeti és az ember alkotta környezet viszonyának, főbb jellemzőinek vizsgálata. 
Az ember és természet viszonyával kapcsolatos mondák, regék gyűjtése, illusztrációk készítése különböző technikákkal. 
Környezetünkben lévő élőlények (növények, állatok) vizuális jellemzőinek megfogalmazása, ábrázolása. 
A saját otthon bemutatása, fő terei, alaprajzának készítése. A különböző funkciójú terekben használatos tárgyak, eszközök csoportosítása, használatukat szemléltető rajzok, ábrák készítése. 
Ismeretek szerzése a népművészet, népszokások, tárgykultúra és életmód kapcsolatáról, tárgyiasult formáiról. 
Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.
Modellezés, tollrajz, makettkészítés, térberendezés, plasztika, papírplasztika, montázs 
Lakókörnyezet, környezetkultúra, lakás 
Népművészet, népszokások 
Magyar nyelv és irodalom: 
Eredetmondák 
Történelem: tárgyi és építészeti emlékek 
Technika és életvitel: 
Természetes és mesterséges környezet 
Technika és életvitel: Épített tér és környezet 
Természetismeret: 
Természeti jelenségek; környezetünk élővilága
(K) 
(H) 
(szk) 
(Ö) 
(T) 
1.1. Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése 
1.3. A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemeinek (vonal, sík, forma, szín) korosztályi szintű használata 
PROJEKT 7. 
(A tér képe, a tér érzékelése, megjelenítése, a nézőpont) 
Jelenségek, látványok megfigyelése adott szempontok alapján. A megfigyelt jelenség, látvány elemeinek megnevezése. 
Látványszerű ábrázolás. 
Az elemek egymáshoz való térbeli helyzetének, arányainak megállapítása. 
A nézőpont változásából következő látványváltozások ábrázolása szabadkézi rajzban. 
A megfigyelt látványelemek fontosabb formai sajátosságainak (formakarakter) visszaadása szabadkézi rajzban. 
A szemmagasságban elhelyezkedő formák látványszerű ábrázolása, a rálátás, alálátás érzékeltetése. 
A téri megjelenítés fő eszközeinek (takarás, rövidülés) alkalmazása. 
A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemeinek (vonal, sík, forma, szín) korosztályi szintű használata. 
A mindennapi élet tájékozódási tapasztalatainak rajzos megjelenítése. 
Térbeli modell, nézőpont, arányok, 
szemmagasság, rálátás, alálátás, 
formakarakter, 
értelmező rajz, 
téri megjelenítés, takarás, rövidülés, útvonalrajz, makett útvonalrajz, lépték, 
a vizuális nyelv alapelemei: formaátírás, formaredukció, 
monokróm-színes, hatos színkör, 
főszínek, mellékszínek. 
Faktúraképzés, kalligráfia 
Magyar nyelv és irodalom 
A nézőpont szerepe az elbeszélésbenés a leírásban; 
Történelem: tájékozódás térben, távolságbecslés, térkép 
Technika és életvitel: 
Műszaki ábrázolás: vetületi ábrák 
Természetismeret: 
Tájékozódás a térképen 
Matematika: 
hely meghatározása 
(K) 
(d) 
(p) 
1.2. Ismerkedés egyszerű tárgykészítő technikával 
2.1. Tárgytervezői feladatnál természeti „előképek” alkalmazása 
2.1. A gyakorlati feladatoknál saját elképzelések megvalósítása 
2.2. Rögtönzött eszközök készítése 
3. Személyes preferenciák tudatosítása 
PROJEKT 8. 
(Alkalmazás, alakítás, alkotás) 
Az egyedi és sokszorosított tárgyak (berendezési tárgyak, konyhai eszközök) csoportosítása. 
Tárgykészítés természetes anyagokból. 
Tárgytervezői feladatnál természeti „előképek” alkalmazása. 
Ismerkedés egyszerű tárgykészítő technikával. 
Tárgytervezői feladatoknál természeti „előképek” alkalmazása. 
A gyakorlati feladatoknál saját elképzelések megvalósítása. 
Személyes preferenciák tudatosítása. 
Rögtönzött eszközök készítése. 
Gazdaságos anyaghasználat gyakorlása. 
A feladatmegoldáshoz célszerűen alkalmas környezet kialakítása. 
Reagálás az iskolai élet kínálta vizuális problémahelyzetekre, problémafeltárás, oknyomozás, hatáselemzés. Megoldási tervek készítése. 
Az iskolai környezet különböző színtereinek, arculatának alakítása.
Tárgyak (egyedi, sokszorosított), 
öltözék, berendezési tárgyak 
Arculat, kiállítás, bemutató 
Történelem: Őskor 
Matematika: Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása 
Technika és életvitel: Tervezés, vázlatrajz, megvalósítás 
Természetismeret: 
Az anyag mérhető tulajdonságai 
Egészségtan: 
Táplálkozás, testápolás, testmozgás 
Informatika: 
Egyszerű titkosírás alkalmazása
(Ö) 
(H) 
(K) 
(Ö)
1.3. A legfonto-sabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata 
1.3. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása
PROJEKT 9. 
(kommunikáció, közlés, távközlés,reklám) 
Közvetlen megfigyeléssel, tapasztalással szerzett információk, valamint közvetett módon, különböző médiumokból nyerhető információk gyűjtése szűkebb környezetünkről. 
Különböző művészi és köznapi közlések, fényképek, reprodukciók gyűjtése a tömegkommunikációs médiából, a mindennapi környezetből, kritikus értékelése. 
A mindennapi életben, tájékozódásban, közlekedésben, vásárláskor, szolgáltatások igénybevételéhez használatos fontosabb jelek, jelzések, szimbólumok (piktogramok, útjelző táblák, emblémák, márkajelzések) ismerete és használata. 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. 
Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
Testtartás, gesztus, mimika 
Médiumok 
Jelek, jelzések, szimbólumok, piktogram, embléma, ábra, 
grafikon, kördiagram 
Tömegkommunikáció, média, információ, rögzített közlések, 
szövegkép, 
sokszorosított közlések
Magyar nyelv és irodalom: 
Sajtótermékek főbb fajtái; 
ismeretközlő és szépirodalmi szöveg; 
Történelem: 
A hírközlés kezdetei; képi információk gyűjtése; képi és szöveges információk együttes kezelése 
Technika és életvitel: 
A kommunikáció eszközei; kommunikációs rendszerek 
Informatika: 
Távközlési eszközök; információ. A jelek világa 
A továbbhaladás feltételei az A), B) és C) változatoknál azonosak!
A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyam végén
Legyen képes a tanuló:
- tárgyak anyagát azonosítani vizuális tulajdonságaik alapján
- egyszerű tárgyak vetületi rajzát elkészíteni
- tárgyak metszeti rajzát elkészíteni
- időbeli mozgásokat, folyamatokat jellemző fázisokra bontani
- térbeli mozgás útvonalát rajzban felidézni
- a rajzeszközök és anyagok (grafitceruza, rajztoll, kréta, a szerkesztő rajz eszközei, tempera és akvarellfesték, ecset), a modellezőeszközök (papírvágó
- kés, olló, ragasztó) és a tanult kézműves technika (batik, nemezelés stb.) eszközeinek célszerű, balesetmentes, készségszintű használatára
- időbeli történések (pl. dramatikus történet, tervezői munka) folyamatának megtervezésére
- tárgyakra, műalkotásokra vonatkozó információkat gyűjteni
- egyszerű tárgykészítő technikát elsajátítani
- a tanult műveket emlékezetben felidézni
- képeket, műalkotásokat szóban érthetően leírni, néhány szóval jellemezni
- a fontosabb vizuális jeleket, szimbólumokat értő módon alkalmazni
- rajzos utasításokat adni, illetve követni
- tárgyakat, felületeket dekoratív mintával díszíteni
- az anyagokkal gazdaságosan bánni
- párban, illetve csoportban dolgozni
- saját preferenciáit megfogalmazni
Továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén
Legyen képes a tanuló:
- tárgyak belső arányait helyesen megítélni
- a tárgyak lokálszínének hozzávetőlegesen helyes visszaadására
- szabályos tárgyakat látványszerűen szabadkézi rajzban megjeleníteni
- szóbeli információk alapján téri helyzeteket megjeleníteni
- műalkotásokat stílus, technika, műfaj alapján csoportosítani
- műveket összehasonlítani
- a tanult szakkifejezéseket megfelelően használni
- adott jelenséggel, látvánnyal kapcsolatosan önálló kérdéseket megfogalmazni
- a vizuális kifejezés eszközeit korosztályának megfelelő szinten, önállóan alkalmazni
- egyszerű, elképzelt tárgyat önállóan elkészíteni
- irodalmi, zenei, színházi élményre vizuális eszközökkel reflektálni
- megfogalmazni a problémamegoldás lépéseit
- saját munkájáról és mások munkájáról véleményt mondani
Vizuális kultúra 7-8. évfolyam
A táblázatokban félkövér szedéssel jelöltük a B) (minimális) változat tevékenységeit és a legfontosabb fogalmakat.
Az A) és B) változatban a témakörök nem sorrendben, hanem a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva, komplex feladatok kapcsán kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával - esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak.
A) és B) változat
1. Megismerő- és befogadóképességek 
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(H) 
(P) 
(ko) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(i)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek 
Látványok, jelenségek kapcsán a célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása.
Ünnepi vagy más események (ballagás, osztál- összejövetel, koncert stb.) látványkörnyezetének tervezése. 
Kiállításrendezés, saját vagy mások munkájának bemutatásával. 
Kísérlet különböző típusú megvilágításokkal. 
Színes árnyékok előállítása és komponálása térben.
Irányított fény, frontális megvilágítás, ellenfény, surlófény, 
színharmónia, színkontraszt, színreflex, alapszín, főszín, mellékszín, kevert szín, kiegészítő szín-komplementer 
Természetismeret 
Matematika 
Technika 
Magyar nyelv és irodalom
(É) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. 
Tájékozódás térkép segítségével.
A település távoli részének / környékének / vonzáskörzetének vagy egy nem ismert városnak a feltérképezése csoportunkában (pl. funkcióelemzés, veszélytérkép, közlekedési viszonyok, a beépülés kronológiai rendje stb.).
Lépték, méretarány, vetület; funkció, horizont, nézőpont, perspektíva, tájolás, benapozás, panoráma, homlokzat, burkolat, nyílászáró, technológia, világörökség, környezettervezés

(T) 
(lk)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Látvány képi, szobrászi eszközökkel történő megjelenítése.
Textúrák és faktúrák gyűjteményének felhasználásával kompozíciók készítése (pl. szobrászati, kollázs technika alkalmazásával).
Nonfiguratív, optikai hatás, frottázs, faktúra, kollázs, plasztika, dimenzió

(T) 
(lk)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése látvány utáni szabadkézi rajzban.
Vázlatok, ill. tanulmányok készítése egyszerű építményekről / terekről / tárgyakról.
Arány, enyészpont, horizont, iránypont, látószög, perspektíva, szemmagasság, távlattan, térmélység 

(T) 
(lk) 
(d)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Mozgások megfigyelése, megjelenítése szabadkézi rajzban.
Egy-egy kiválasztott mozgóképi jelenet rekonstruálása más-más nézőpontból és ezekről krokik készítése.
Totál plán, skicc, kameraállás, képkivágás, kroki

(E) 
(T) 
(lk)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
A kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak használata.
Korra, stílusra jellemző grafikai technikák megfigyelése, tudatosítása, műalkotások elemzése.
Egyedi grafika, magas-, sík-, mélynyomás, monotípia, nyomat, dúc, papírfajták

(H) 
(T) 
(P) 
(egy)
1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek
Kézműves technikák munkafolyamatainak kipróbálása.
Egy kiválasztott kézműves technika munkafolyamatainak kipróbálása.
Az adott technika legfontosabb anyagának, eszközének és munkamozzanatának fogalmai.

(szk) 
(p)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása.
Terem / belső tér átrendezése vagy kiállítás rendezése rajzi vázlatok alapján.
Alaprajz, méretarány, rekonstrukció

(szk) 
(p)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek pontos ábrázolása.
A terem átrendezéséhez pontosan követhető, használható tervek készítése.
Alaprajz, méretarány, rekonstrukció

(H) 
(E) 
(K) 
(T) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, értelmezése.
Tárgyak, természeti formák, jelenségek elemző vizsgálata (pl. síklapú és forgástestek szabadkézi rajzolása modell után vonalakkal, ill. árnyékolással; perspektív rajzban; a felhő és a víz játékainak ábrázolása). 
Szabadkézi rajzok készítése emlékezet után egyszerű kisléptékű szerkezetekről / tárgyakról / építményekről. 
Múltbeli tárgyak, ill. épületek és jelenkori megfelelőik összehasonlítása a különféle kontinensekről vett példákkal, és az ezt dokumentáló mappa / füzet /tabló elkészítése egyéni vagy csoportos munkában.
Arány, horizont, iránypont, 
vetület; perspektíva, axonometria

(ko) 
(n) 
(szk) 
(p)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Szabadkézi rajzvázlatok készítése 
Időbeni folyamatok képi tagolása, értelmezhető megjelenítése.
Mozdulatvázlatok, fázisrajzok készítése. 
Mozgást ábrázoló fotósorozatok gyűjtése. Képregények, karikatúrák gyűjtése, rendszerezése. Egyszerű történet képregényi vázlatának elkészítése.
Képi egyidejűség, mozgásfázis, figura, cselekmény, képszalag, képmező, szóbuborék, gondolatfelhő, hangfestészet

(É) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(k) 
(i)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Reklámok képi eszközeinek elemzése.
Nyomtatott és sugárzott reklámok gyűjtése, rendszerezése célközönség szerint. 
Reklámfotók, plakátok, átértelmezése a szöveg vagy egyes kompozíciós elemek megváltoztatásával.
Célközönség, fogyasztó, áru, közterületi reklám, plakát, reklámhordozó, reklámblokk

(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Műelemzés a formai jegyek alapján. 
A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. 
(Ajánlott művek listája a mellékletben.)
Önálló témakutatás: műalkotásokon előforduló jellegzetes motívumok gyűjtése (pl. másolással). 
Csoportmunkában: egy-egy korszak stílusát reprezentáló művészeti reprodukciók gyűjtése és kronológiai sorrendbe rendezése. 
Csoportos kutatómunkában: a tanult művészeti korszak egyes aspektusainak feltárása (földrajzi, történelmi háttér, építészeti megoldások, művészi technikák, gyakori szimbólumok, műtípusok stb. tekintetében).
őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, Európán kívüli kultúrák közül India, Kína, Japán ősművészete és a prekolumbián kultúrák 

(I) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
A tanári előadás önálló jegyzetelése.
A művészettel kapcsolatos fogalmak pontos meghatározása tanórai feldolgozással, könyvtár, internet segítségével.
A művészettörténeti ismeretekkel kapcsolatos fogalmi rendszert a mellékletben, a kapcsolódó fogalmak listájánál közöljük.

(É) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(p) 
(i)
1.2. Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás
Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi, emblematikus megfogalmazása.
Nem vizuális információk (pl. a népesség összetétele vagy családfa) érzékletes, képi megfogalmazása diagramban / grafikonon. 
Piktogram- / ikongyűjtemény készítése, azok értelmezése, csoportosítása. 
Piktogram-, ikonrendszer tervezése, kivitelezése (pl. a különböző helyiségek, tantárgyak, cselekvések emblémáinak megtervezése). 
Művészettörténeti kiselőadáshoz magyarázóábra készítése (pl. a mű szerkezeti vázlata, gyakori motívumok, szimbólumok; a művek helyének bemutatása térképen; időszalag stb.) .
Piktogram, ikon, sablon, diagram, grafikon, ábra, embléma, motívum, szimbólum

(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p)
1.3. 
Kommunikációs képességek
Látványok, képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és írásban.
Formatervezett tárgyak képeinek gyűjtése és rendszerezése. 
Tervezett (játék) tárgyak vetületi / axonometrikus ábráinak megszerkesztése. 
Modellezés, palástszerkesztés (pl. a tervezett tárgy modellezése). 
Egy elsajátított kézműves technika vagy egy egyszerű modellezés, „gyártás” munkafázisainak megjelenítése képsorozatban (pl. rajz, fotó). 
Művészeti kiállítások, múzeumlátogatás során szerzett élmények közös szóbeli feldolgozása. 
A tanult művészeti korszakok egy-egy aspektusának ismertetése kiselőadásban 
Axonometria, desing, folyamatábra, palást, befoglaló forma, metszeti rajz, anyagszerűség, funkció, 
múzeum, galéria, tárlatvezetés

(É) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(i)
1.3. 
Kommunikációs képességek
A vizuális kommunikáció különböző formáinak használata.
Illusztratív jellegű fotogramok készítése (kép és szöveg együttes alkalmazásával). 
Alkalmi üdvözlőkártya vagy kiállítási meghívó, értesítő stb. tervezése. Több példány előállítása valamely sokszorosító eljárással. 
Plakát, képeslap, szórólap értelmének megváltoztatása manuális beavatkozással. 
Laptervezés. Saját lap vagy osztályújság szerkesztése.
Illusztráció, plakát, közterületi reklám, tipográfia, szlogen, betűtípus, cikk, címoldal, hasáb, hírérték, laptükör, oldalpár, szalagcím

2. Kreativitás
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(É) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p)
2.1. Alkotó-képességek
Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása. 
Optikai illúzióra épülő ábrák tervezése, elkészítése. Játékok, tárgyak átalakítása optikai illúzió használatával. 
Egy tárgy csomagolásának megtervezése, kivitelezése. 
Választott árucikk (pl. saját tervezésű játéktárgy) vagy egy azzal kapcsolatos esemény reklámjának elkészítése szabadon választott technikával. 
Öntéssel sokszorosítható tárgy tervezése és kivitelezése, majd alakítása felületalakítással. 
Tárgy tervezése valamely művészettörténeti korszak stílusában. 
Festmény színbeli áthangolása. 
Optikai hatás, térillúzió, utókép, alkalmazott grafika, anyagszerűség, modell, makett; 
öntvény; 
reklámhordozó, szórólap

(É) 
(ko) 
(n) 
(é) 
(p) 
(k) 
(i)
2.1. Alkotó-képességek
Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet képi, plasztikai műfajaiból tanult kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával.
Adott témára kifejező szándékú kép vagy plasztika alkotása ismert műalkotásokon megfigyelt motívumok, stílus vagy technika alkalmazásával. 
Különböző látványok, műalkotások képi, plasztikai átírásai egy adott hangulat, lelkiállapot kifejezésének szándékával. 
Gyűjtött képekből fotóetűd, képes történet összeállítása. 
Motívum, stílus; vizuális nyelv, expresszivitás, szürrealizmus; etűd

(É) 
(K) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
2.2. Probléma-megoldó képesség
Adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása. 
A felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok készítése.
Elképzelt történet megjelenítése állóképek sorozatával, az egyes jelenetek fotózásával (csoportmunkában). 
Tárgyanimáció / anyagfilm vagy rajzfilmjelenet készítése csoportmunkában. Rajzfilm képes forgatókönyvének tervezése. 
Képregény készítése (kép és szöveg együttes használata) montázs vagy szabadkézi rajz technikával. 
Plakát készítése aktuális témában (pl. közösen feldolgozott film plakátjának tervezése, elkészítése). 
Sorozat; animálás, anyagfilm, rajzfilm, fázisrajz, karakter, képregény, kulcsfázis, mozgásfázis, trükkasztal, kockázás, modell-lap; 
kulcsjelenet, képmező, hangfestészet, gondolatfelhő, szóbuborék, 
tipográfia, szlogen

(É) 
(K) 
(I) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
2.2. Probléma-megoldó képesség
A megfelelő megoldás kiválasztása, megvalósítása.
Elképzelt jelenet vagy történet megjelenítése. 
Tárgy vagy esemény reklámozása. 
Csoportos művészettörténeti kutatómunka és prezentálás megtervezése, megszervezése. 
Adott téma képi feldolgozása során a művészettörténetből megismert különböző kompozíciós megoldások kipróbálása.
Kompozíció, stíluspárhuzam, kronológia

(É) 
(I) 
(ko) 
(d) 
(lk) 
(p) 
(k) 
(i)
2.2. Probléma-megoldó képesség
Máshol látott formai, technikai megoldások adekvát alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban.
Testek rekonstrukciója síkból térbe és viszont. 
Játékok tervezése, elkészítése. 
Ajándéktárgy csomagolása. 
Választott esemény vagy árucikk reklámjának elkészítése szabadon választott technikával.
Vetület, palást, szabásrajz, nézetrend, képsík, látszat, távlattan, perspektíva, axonometria, befoglaló forma, magyarázórajz

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(É) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(k) 
(i)
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Saját és mások alkotásának értékelése.
Csoportos, közös értékelések során a kulturált kritikai érvelés gyakorlása. 
A közös értékelés megszervezése, vezetése.
Feladattudatosság, értékelési szempont, indoklás, sorrendiség, kategorizálás

(É) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(k)
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Saját értékek számbavétele.
A reflexiót segítő munkanapló készítése a csoportos vagy projektfeladatok során. 
Munkanapló, önmegfigyelés

(É) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(egy) 
(d) 
(lk) 
(k)
3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Önkritika. 
Együttműködés csoportmunkában.
Saját képességeknek és lehetőségeknek megfelelő feladatvállalás az egyéni és csoportmunkák során. 
Önismeret, differenciálás, kooperáció, munkamegosztás

C) változat
Kód
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Témakörök
Tevékenységek
A tartalom fogalomrendszere
Kapcsolódások
(É) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
1.1. b) Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. Tájékozódás térkép segítségével.
PROJEKT 1.
A település távoli részének / környékének / vonzáskörzetének vagy egy nem ismert városnak a feltérképezése csoportmunkában (pl. funkcióelemzés, veszélytérkép, közlekedési viszonyok, a beépülés kronológiai rendje). 
Lépték, méretarány, vetület; funkció, horizont, nézőpont, perspektíva, tájolás, benapozás, panoráma, homlokzat, burkolat, nyílászáró, technológia, világörökség, környezettervezés
Technika és életvitel: A modern építészet anyagai, építőanyagok, magyar népi építészet; tervezés, építés; közlekedési ismeretek; gépjárművek. 
Földünk és környezetünk: Körvonalas, kontúrtérképek, tájékozódás légifotókon 
Történelem: Mindennapi élet, életmódtörténet, műemlékek; a társadalmi rétegződés és életmód összefüggései
(T) 
(lk) 
1.1. d) Formák helyes arányvi-szonyainak elemzése, megítélése látvány utáni szabadkézi rajzban

Vázlatok, ill. tanulmányok készítése egyszerű építményekről /terekről /tárgyakról. 
Arány, enyészpont, horizont, iránypont, látószög, perspektíva, szemmagasság, távlattan, térmélység 
Matematika: Arány, aránypár, egyenes és fordított arányosság
(T) 
(lk) 
1.1. c) Látvány képi, szobrászi eszközökkel történő megjelenítése
PROJEKT 2.
Textúrák és faktúrák gyűjteményének felhasználásával kompozíciók készítése (pl. szobrászati, kollázstechnika alkalmazásával).
Nonfiguratív, optikai hatás, frottázs, faktúra, kollázs, plasztika, dimenzió
Kémia: Fémek (korróziós jelenségek); anyagok természetes anyagok, vegyipari termékek; szervetlen anyagok a természetben és a mindennapokban; az építkezés anyagai (fa, tégla, cserép, vas, acél…) 
Matematika: Háromszög és négyszög alapú hasábok, kúp gúla, gömb; középpontos nagyítás, kicsinyítés
(E) 
(T) 
(lk) 
1.1. f) A kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak használata

Korra, stílusra jellemző grafikai technikák megfigyelése, tudatosítása, műalkotások elemzése. 
Egyedi grafika, magas-, sík-, mélynyomás, monotípia, nyomat, dúc, papírfajták 
Magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek visszaadása; véleménynyilvánítás; képzőművészeti alkotások felkutatása egy megadott témához; beszámoló, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi alak életéről, korszakról, eseményről; párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között 
Történelem: Magyarország története napjainkig
(H) 
(T) 
(P) 
(egy)
1.1. g) Kézműves technikák munkafolyamatainak kipróbálása

Egy kiválasztott kézműves technika munkafolyamatainak kipróbálása. 
Az adott technika legfontosabb anyagának, eszközének és munkamozzanatának fogalmai.

(szk) 
(p)
1.2. a) Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása
PROJEKT 3.
Terem / belső tér átrendezése vagy kiállítás rendezése rajzi vázlatok alapján. 
Alaprajz, méretarány, rekonstrukció
Matematika: Halmazszemlélet fejlesztése, terület, térfogat, tömeg, területkiszámítás
(szk) 
(p)
1.2. b) Megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek pontos ábrázolása

A terem átrendezéséhez pontosan követhető, használható tervek készítése.
Alaprajz, méretarány, rekonstrukció
Matematika: Egyenes és fordított arányosság
(H) 
(P) 
(ko) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(i) 
1.1. a) Látványok, jelenségek kapcsán a célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása

Ünnepi vagy más események (ballagás, osztály-összejövetel, koncert stb.) látványkörnyezetének tervezése. 
Kísérlet különböző típusú megvilágításokkal. 
Színes árnyékok előállítása és komponálása térben.
Irányított fény, frontális megvilágítás, ellenfény, surlófény, 
színharmónia, színkontraszt, színreflex, alapszín, főszín, mellékszín, kevert szín, kiegészítő szín - komplementer 
Fizika: Fénytan, fényforrások, lyukkamera, árnyékjelenség, fényvisszaverődés, tükrök, lencsék, a fehér fény színekre bontása, a testek színe
(H) 
(E) 
(K) 
(T) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
1.2. c) Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, értelmezése
PROJEKT 4.
Tárgyak, természeti formák, jelenségek elemző vizsgálata (pl. síklapú és forgástestek szabadkézi rajzolása modell után vonalakkal, ill. árnyékolással; perspektív rajzban; a felhő és a víz játékainak ábrázolása). 
Arány, horizont, iránypont, vetület; perspektíva, axonometria
Ember és társadalom: Egyéni és közösségi értékek

1.2. c) Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, értelmezése

Szabadkézi rajzok készítése emlékezet után egyszerű kisléptékű szerkezetekről / tárgyakról / építményekről. 
Arány, horizont, iránypont
Matematika: Egyenes hasábok, henger felszíne, kúp, gúla, gömb

1.2. c) Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, értelmezése

Múltbeli tárgyak, ill. épületek és jelenkori megfelelőik összehasonlítása a különféle kontinensekről vett példákkal, és az ezt dokumentáló mappa / füzet /tabló elkészítése egyéni vagy csoportos munkában. 
Arány, horizont, iránypont
Ember és társadalom: Egyéni és közösségi értékek 
(T) 
(lk) 
(d) 
1.1. e) Mozgások megfigyelése, megjelenítése szabadkézi rajzban
PROJEKT 5.
Egy-egy kiválasztott mozgóképi jelenet rekonstruálása más-más nézőpontból és ezekről krokik készítése. 
Totál plán, skicc, kameraállás, képkivágás, kroki
Biológia: Az emberi test szerveződése és mozgása (csontváz, izmok) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(p) 
(H) 
(E) 
(K) 
(T) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i)
1.2. d) Szabadkézi rajzvázlatok készítése. Időbeni folyamatok képi tagolása, értelmezhető megjelenítése

Mozdulatvázlatok fázisrajzok készítése, Mozgást ábrázoló fotósorozatok gyűjtése. Képregények, karikatúrák gyűjtése, rendszerezése; Egyszerű történet képregényi vázlatának elkészítése. 
Múltbeli tárgyak, ill. épületek és jelenkori megfelelőik összehasonlítása a különféle kontinensekről vett példákkal, és az ezt dokumentáló mappa / füzet /tabló elkészítése egyéni vagy csoportos munkában. 
Képi egyidejűség, mozgásfázis, figura, cselekmény, képszalag, képmező, szóbuborék, gondolatfelhő, hangfestészet 
Arány, horizont, iránypont, 
vetület; perspektíva, axonometria
Biológia: Az emberi test szerveződése és mozgása (csontváz, izmok) 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Egyszerű cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, tagolása 
Ember és társadalom: Egyéni és közösségi értékek
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
1.2. f) Műelemzés a formai jegyek alapján. A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata
PROJEKT 6.
Önálló témakutatás: műalkotásokon előforduló jellegzetes motívumok gyűjtése (pl. másolással). 
Őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, Európán kívüli kultúrák közül India, Kína, Japán ősművészete és a prekolumbián kultúrák
Matematika: Középpontos nagyítás, kicsinyítés 
Történelem: Mindennapi élet, életmódtörténet, műemlékek; a társadalmi rétegződés és életmód összefüggései
(I) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
1.2. g) A tanári előadás önálló jegyzetelése

A művészettel kapcsolatos fogalmak pontos meghatározása tanórai feldolgozással, könyvtár, internet segítségével.
A művészettörténeti ismeretekkel kapcsolatos fogalmi rendszert a mellékletben, a kapcsolódó fogalmak listájánál közöljük.
Informatika: A hálózat használata 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: ismeretszerzés személyes beszélgetésből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonokból, könyvtárból, internetről
(É) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(p) 
(i) 
1.3. a) Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi, emblematikus megfogalmazása 

Nem vizuális információk (pl. a népesség összetétele vagy családfa) érzékletes, képi megfogalmazása diagramban / grafikonon. 
Piktogram, ikon, sablon, diagram, grafikon, ábra, embléma, motívum, szimbólum
Matematika: Középpontos nagyítás, kicsinyítés 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Ismeretszerzés személyes beszélgetésből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonokból, könyvtárból, internetről.
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
1.2. f) Műelemzés a formai jegyek alapján. A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. 
2.1. a) Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása.
PROJEKT 7.
Csoportmunkában: egy-egy korszak stílusát reprezentáló művészeti reprodukciók gyűjtése és kronológiai sorrendbe rendezése. 
Festmény színbeli áthangolása. 
Őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, Európán kívüli kultúrák közül India, Kína, Japán ősművészete és a prekolumbián kultúrák 
Történelem: Mindennapi élet, életmód történet, műemlékek; a társadalmi rétegződés és életmód összefüggései
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
1.2. f) Műelemzés a formai jegyek alapján. A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata.
PROJEKT 8.
Csoportos kutatómunkában: a tanult művészeti korszak egyes aspektusainak feltárása (földrajzi, történelmi háttér, építészeti megoldások, művészi technikák, gyakori szimbólumok, műtípusok stb. tekintetében). 
Őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, Európán kívüli kultúrák közül India, Kína, Japán ősművészete és a prekolumbián kultúrák 
Célközönség, fogyasztó, áru, közterületi reklám, plakát, reklámhordozó, reklámblokk
Történelem: Mindennapi élet, életmód történet, műemlékek; a társadalmi rétegződés és életmód összefüggései. 
Technika és életvitel: kommunikációs rendszerek (hanghordozók, információs rendszerek); háztartás életvitel Földünk és környezetünk: tematikus térképek
(É) 
(E) 
(K) 
I), 
(TE) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(k) 
(i) 
1.2. e) Reklámok képi eszközeinek elemzése

Reklámfotók, plakátok, átértelmezése a szöveg vagy egyes kompozíciós elemek megváltoztatásával. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Nyomtatott és sugárzott reklám, mozgóképi környezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
TE) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(p) 
(i) 
1.3. a) Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi, emblematikus megfogalmazása

Piktogram-, ikonrendszer tervezése, kivitelezése (pl. a különböző helyiségek, tantárgyak, cselekvések emblémáinak megtervezése). 

Matematika: Középpontos nagyítás, kicsinyítés
(É) 
(H) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(p) 
(i) 
1.3. a) Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi, emblematikus megfogalmazása. 
PROJEKT 9.
Művészettörténeti kiselőadáshoz magyarázóábra készítése (pl. a mű szerkezeti vázlata, gyakori motívumok, szimbólumok; a művek helyének bemutatása térképen; időszalag stb.) 
Piktogram- / ikongyűjtemény készítése, azok értelmezése, csoportosítása. 
Piktogram, ikon, sablon, diagram, grafikon, ábra, embléma, motívum, szimbólum
Történelem: Mindennapi élet, életmódtörténet, műemlékek; a társadalmi rétegződés és életmód összefüggései 
Matematika: Középpontos nagyítás, kicsinyítés 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Ismeretszerzés személyes beszélgetésből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonokból, könyvtárból, internetről
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
1.3. b) Látványok, képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és írásban 
PROJEKT 10.
Formatervezett tárgyak képeinek gyűjtése és rendszerezése. Tervezett (játék) tárgyak vetületi / axonometrikus ábráinak megszerkesztése. Modellezés, palástszerkesztés (pl. a tervezett tárgy modellezése). 
Egy elsajátított kézműves technika vagy egy egyszerű modellezés, „gyártás” munkafázisainak megjelenítése képsorozatban (pl. rajz, fotó). 
Művészeti kiállítások, múzeumlátogatás során szerzett élmények közös szóbeli feldolgozása. 
A tanult művészeti korszakok egy-egy aspektusának ismertetése kiselőadásban. 
Axonometria, desing, folyamatábra, palást, befoglaló forma, metszeti rajz, anyagszerűség, funkció, 
múzeum, galéria, tárlatvezetés
Matematika: Háromszög és négyszög alapú hasábok, kúp, gúla, gömb; középpontos nagyítás, kicsinyítés 
Magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek visszaadása; véleménynyilvánítás; képzőművészeti alkotások felkutatása egy megadott témához; beszámoló, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi alak életéről, korszakról, eseményről; párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között 
(É) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(i)
1.3. c) A vizuális kommunikáció különböző formáinak használata
PROJEKT 11.
Illusztratív jellegű fotogramok készítése (kép és szöveg együttes alkalmazásával). Alkalmi üdvözlőkártya vagy kiállítási meghívó, értesítő stb. tervezése, Több példány előállítása valamely sokszorosító eljárással. 
Plakát, képeslap, szórólap értelmének megváltoztatása manuális beavatkozással. Laptervezés. Saját vagy osztályújság szerkesztése. 
Fotogram 
Illusztráció, plakát, közterületi reklám, tipográfia, szlogen, betűtípus, cikk, címoldal, hasáb, hírérték, laptükör, oldalpár, szalagcím 
Ember és társadalomismeret, etika: 
Kapcsolatok; nemiség; egyén és közösség, magánélet és közélet; életszínvonal, életmód, életminőség (ünnep, értelmes élet…); ember és természet 
Magyar nyelv és irodalom: Tömegkommunikációs műfajok; képversek; korokhoz kötődő ismétlődő témák 
Történelem és állampolgári ismeretek: Statisztikai adatok gyűjtése jelenismereti témában; 
(riport/ interjú készítése szemtanúkkal; tv, rádió, napilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel
(É) 
(E) 
(K) 
(I) 
(TE) 
(P) 
(ko) 
(n) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(k) 
(i) 
1.2. e) Reklámok képi eszközeinek elemzése

Reklámfotók, plakátok, átértelmezése a szöveg vagy egyes kompozíciós elemek megváltoztatásával. 
Célközönség, fogyasztó, áru, közterületi reklám, plakát, reklámhordozó, reklámblokk
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Nyomtatott és sugárzott reklám, mozgóképi környezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése
(H) 
(P) 
(ko) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(i) 
1.1. a) Látványok, jelenségek kapcsán a célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása 
2.1. a) Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása
PROJEKT 12.
Ünnepi vagy más események (ballagás, osztály-összejövetel, koncert stb.) látványkörnyezetének tervezése. Kiállítás rendezés, saját vagy mások munkájának bemutatásával. Egy tárgy csomagolásának megtervezése. kivitelezése. 
Választott árucikk (pl. saját tervezésű játéktárgy) vagy egy azzal kapcsolatos esemény reklámjának elkészítése szabadon választott technikával. 
Kísérlet különböző típusú megvilágításokkal. 
Színes árnyékok előállítása és komponálása térben.
Irányított fény, frontális megvilágítás, ellenfény, surlófény, 
színharmónia, színkontraszt, színreflex, alapszín, főszín, mellékszín, kevert szín, kiegészítő szín -komplementer 
Anyagszerűség, modell, makett; 
öntvény; 
reklámhordozó, szórólap
Fizika: Fénytan, fényforrások, lyukkamera, árnyékjelenség, fényvisszaverődés, tükrök, lencsék, a fehér fény színekre bontása, a testek színe
(É) 
(K) 
(I) 
(T) 
(P) 
(ko) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(é) 
(egy) 
(p) 
2.1. a) Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása
PROJEKT 13.
Optikai illúzióra épülő ábrák tervezése, elkészítése, Játékok, tárgyak átalakítása optikai illúzió használatával. Választott árucikk (pl. saját tervezésű játéktárgy) vagy egy azzal kapcsolatos esemény reklámjának elkészítése szabadon választott technikával. Öntéssel sokszorosítható tárgy tervezése és kivitelezése, majd alakítása felületalakítással. 
Tárgy tervezése valamely művészettörténeti korszak stílusában. 
Optikai hatás, térillúzió, utókép, alkalmazott grafika, anyagszerűség, modell, makett; 
öntvény; 
reklámhordozó, szórólap
Fizika: Fényforrások, árnyékjelenség, fényvisszaverődés, tükrök, lencsék, a testek színe 
Kémia: Természetes anyagok, szervetlen anyagok a természetben és a mindennapokban; az építkezés anyagai (fa, tégla, cserép, vas, acél…) 
Magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek visszaadása; párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között 
(É) 
(ko) 
(n) 
(é) 
(p) 
(k) 
i) 
2.1. b) Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet képi, plasztikai műfajaiból tanult kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával
PROJEKT 14.
Adott témára kifejező szándékú kép vagy plasztika alkotása ismert műalkotásokon megfigyelt motívumok, stílus vagy technika alkalmazásával. 
Különböző látványok, műalkotások képi, plasztikai átírásai egy adott hangulat, lelkiállapot kifejezésének szándékával. 
Gyűjtött képekből fotóetűd, képes történet összeállítása. 
Motívum, stílus; vizuális nyelv, expresszivitás, szürrealizmus; etűd
Magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek visszaadása; véleménynyilvánítás; képzőművészeti alkotások felkutatása egy megadott témához; beszámoló, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi alak életéről, korszakról, eseményről; párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között 
(É) 
(K) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
2.2. a) Adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása 
2.2. b) A felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok készítése.
PROJEKT 15.
Elképzelt történet megjelenítése állóképek sorozatával, az egyes jelenetek fotózásával (csoportmunkában). Tárgyanimáció / anyagfilm vagy rajzfilmjelenet készítése csoportmunkában. Rajzfilm képes forgatókönyvének tervezése. 
Képregény készítése (kép és szöveg együttes használata) montázs vagy szabadkézirajz-technikával. 
Plakát készítése aktuális témában (pl. közösen feldolgozott film plakátjának tervezése, elkészítése). 
Sorozat; animálás, anyagfilm, rajzfilm, fázisrajz, karakter, képregény, kulcsfázis, mozgásfázis, trükkasztal, kockázás, modell-lap; 
kulcsjelenet, képmező, hangfestészet, gondolatfelhő, szóbuborék, 
tipográfia, szlogen
Kémia: Természetes, szervetlen anyagok a természetben és a mindennapokban; 
Biológia: Az emberi test szerveződése és mozgása (csontváz, izmok) 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Egyszerű cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, tagolása
(É) 
(K) 
(I) 
(T) 
(ko) 
(n) 
(szk) 
(d) 
(lk) 
(egy) 
(p) 
(k) 
(i) 
2.2. c) A megfelelő megoldás kiválasztása, megvalósítása
PROJEKT 16.
Elképzelt jelenet vagy történet megjelenítése. 
Tárgy vagy esemény reklámozása. 
Csoportos művészettörténeti kutatómunka és prezentálás megtervezése, megszervezése. 
Adott téma képi feldolgozása során a művészettörténetből megismert különböző kompozíciós megoldások kipróbálása. 
Kompozíció, stíluspárhuzam, kronológia
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Egyszerű cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, tagolása 
Magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek visszaadása; párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között 
(É) 
(I) 
(ko) 
(d) 
(lk) 
(p) 
(k) 
(i) 
2.2. d) Máshol látott formai, technikai megoldások adekvát alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban

Testek rekonstrukciója síkból térbe és viszont. 
Játékok tervezése, elkészítése. Ajándéktárgy csomagolása 
Választott esemény vagy árucikk reklámjának elkészítése szabadon választott technikával 
Vetület, palást, szabásrajz, nézetrend, képsík, látszat, távlattan, perspektíva, axonometria, befoglaló forma, magyarázórajz
Matematika: Háromszög és négyszög alapú hasábok, kúp, gúla, gömb; középpontos nagyítás, kicsinyítés, terület, térfogat, tömeg, területkiszámítás 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Nyomtatott és sugárzott reklám
A továbbhaladás feltételei mindhárom változatnál azonosak!
A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén:
Legyen képes a tanuló:
- a közvetlen tapasztalás útján szerzett téri élmények elemző megfigyelésére, reproduktív képi értelmezésére
- az ismeretszerzés során az aktív befogadói magatartásra, a kutatásra és ennek vizuális megjelenítésére
- felismerni az évfolyamon tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, megkülönböztetni a legfontosabb művészeti ágakat és műfajokat
- a tantárgy aktualizált fogalomrendszerét megérteni; véleményét, elemzését szóban és írásban megfogalmazni
- képzeletét használni a szabad alkotó, és a tervező feladatokban
- bizonyos alkotói, kivitelezői problémák megoldásában alkalmazni ismereteit és képességeit;
- saját maga képességeit reálisan felmérni
- társaival együttműködni a csoportos feladatok megoldásában
- komplex módon értékelni a létrehozott, megismert műalkotásokat: az intuitív, szubjektív megnyilvánulások mellett törekedjen a tárgyilagosságra
A továbbhaladás feltételei A 8. évfolyam végén (a fenti követelmények folytatásaként):
Legyen képes a tanuló:
- az ismeretszerzés során az aktív befogadói magatartásra, a kutatásra, rendszerezésre és ezek vizuális megjelenítésére
- felismerni az évfolyamon tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, megkülönböztetni a legfontosabb művészeti ágakat és műfajokat, technikákat
- a tantárgy aktualizált fogalomrendszerét használni; véleményét, elemzését szóban és írásban szabatosan tudja kifejezni
- a vizuális közlések értelmezésére szóban és képalkotással
- a megismert művészi kifejezési eszközöket és technikákat új összefüggésben is alkalmazni
- bizonyos alkotói, kivitelezői problémák megoldásában önállóan alkalmazni ismereteit és képességeit
- komplex módon értékelni a létrehozott, megismert műalkotásokat: az intuitív, szubjektív megnyilvánulások mellett törekedjen a tárgyilagosságra, az esztétikai élmény tudatos átélésére
Bemutatásra, ismertetésre, elemzésre javasolt műalkotások
Az alábbi listában szereplő műalkotások esetében a követelmény az, hogy a diák ismerje az alkotó nevét, és/vagy ismerje fel a cím alapján is, és helyezze el a megfelelő művészettörténeti korban vagy kultúrában az adott művet évszázados pontossággal. A műleírás egyéb adatait csak tájékoztatás céljából, a tanár számára közöljük.
Abban az esetben, ha a listában szereplő tétel nem konkrét műtárgy (pl. egy őskori barlangfestmény, bútorok stb.), az adott alkotás meghatározó jegyei alapján, a megfelelő kultúrában vagy korban történő elhelyezése a követelmény. A fotók, továbbá a népművészeti és az Európán kívüli kultúrák műtárgyai, tárgyai esetében nem követelmény a pontos kormeghatározás.
ŐSKOR
1. Stonehenge, bronzkor
2. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum)
3. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum)
4. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum) (=MNM)
5. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k.
ÓKORI EGYIPTOM
6. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k.
7. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz., Karnak
8. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k., Abu-Szimbel
9. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. sz. (Párizs, Louvre)
10. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)
11. Anubisz szobra, Tutanhamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
12. Ehnaton fáraó családjával (kődombormű), Aton-kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen)
13. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)
14. Fáraó vadászaton, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)
15. Tutanhamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
16. Bútorok Tutanhamon sírleletéből (pl. Tutanhamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
ÓKORI MEZOPOTÁMIA
17. Mezopotámiai város alaprajza (pl. Ur, Uruk, Ebla)
18. Zikkurat, Kr. e. 2000 e., Ur
19. Babiloni Istár kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)
20. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum)
21. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre)
22. Sumer ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British Museum)
ÓKORI GÖRÖGORSZÁG
23. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta
24. Parthenón - Pheidiász, Kr. e. V. sz. Athén
25. Egy görög lakóház alaprajza
26. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)
27. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - különösen Niké-templom, Erechteion
28. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)
29. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)
30. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphoi Múzeum)
31. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)
32. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothčque Nationale)
33. Egy vörösalakos vázakép (pl. orvietói kehely-kratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre)
ETRUSZK, RÓMAI
34. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia)
35. Colosseum, 70-90, Róma
36. Pantheon, 118-128 k., Róma
37. Vesta-templom, I. sz., Róma
38. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nîmes)
39. Forum Romanum - rekonstrukció
40. Traianus oszlopa, 110 k., Róma
41. Constantinus diadalíve, 312-315 k., Róma
42. Augustus szobra, I. sz., Róma
43. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)
KORA KERESZTÉNY
44. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna
NÉPVÁNDORLÁS KORA
45. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (Magyar Nemzeti Múzeum = a továbbiakban: MNM)
46. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
47. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM)
48. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum)
49. Fejedelmi szablya markolata (Attila kardja) X. sz. (Bécs, Schatzkammer)
50. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM)
BIZÁNC
51. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly
52. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna
53. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev
54. Trónoló istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art)
ROMANIKA
55. Pisai dóm, XI-XIII. sz.
56. Bencés apátság altemploma, XI. sz., Tihany
57. Bencés apátsági templom, XIII. sz., Ják
58. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva
59. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
60. Sámson, dombormű, XII. sz. 2/2. (Pécs, Székesegyházi Kőtár)
61. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)
62. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest)
63. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = a továbbiakban: MNG)
GÓTIKA
64. St. Denis-templom, 1140-1144, Párizs
65. Párizsi Notre Dame, 1163-1250.
66. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389)
67. Ca d’Oro palota, XV. sz., Velence
68. Cambridge-i King’s College Chapel, 1446-1515.
69. Szent Vitus-székesegyház, XIV. sz., Prága
70. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége
71. Veleméri templom, XIV. sz.
72. Vajdahunyad-vár, XV. sz. Vajdahunyad
73. Veit Stoss: Mária-oltár, 1477-1483 k., Krakkó, Mária-templom
74. A budavári gótikus szoborlelet emlékei (pl. szakállas férfifej vagy Lovag és apródja) 1420-1430. (Budapesti Történeti Múzeum = a továbiakban: BTM)
75. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)
76. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.
77. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)
78. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)
79. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)
80. M.S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508, különösen Mária és Erzsébet találkozása, (MNG)
81. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre)
82. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár = a továbiakban: OSZK)
83. Szent László fejereklyetartóJA, 1425 e. (Győr, Székesegyház)
84. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)
85. Szent László-legenda, 1420-as évek (Kakaslomnic)
RENESZÁNSZ
86. Santa Maria del Fiore, 1296-1436, Firenze
87. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u., Vicenza mellett
88. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550, Róma
89. Egy Loire menti reneszánsz kastély (pl.: Chenanceaux, Chambord vagy Blois)
90. Vaszilij Blazsennij-székesegyház, XVI. sz. Moszkva
91. Budai Vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz.
92. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz.
93. Bakócz-kápolna, 1506-1507, Esztergom
94. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz.
95. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as évek
96. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova)
97. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as évek (Velence)
98. Michelangelo (Buonarrotti): Pietŕ, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)
99. Michelangelo (Buonarrotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)
100. Michelangelo (Buonarrotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo-templom sekrestyéje)
101. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale)
102. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum)
103. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)
104. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi)
105. (Andrea) Mantegna: Pietŕ, 1506. (Milánó, Brera)
106. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie-kolostor refektóriuma)
107. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery)
108. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre)
109. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum = a továbbiakban:
110. SZM)
111. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)
112. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. (Vatikán, Capella Sistina)
113. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)
114. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)
115. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM)
116. Egy kódex címlapja (pl. Philostratus-kódex a Bibliotheka Corvinianából, OSZK)
117. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery)
118. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet, (Párizs, Louvre)
119. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)
120. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)
121. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. (London, National Gallery)
122. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
123. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM)
BAROKK
124. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól, Róma
125. (Jules Hardouin)-Mansart: A versailles-i palota, 1678 u.
126. Melki bencés apátság, 1702-től
127. Drezdai Zwinger, 1711-1722.
128. Győri karmelita templom, 1721-1729.
129. Esterházy-kastély, XVIII. sz., Fertőd
130. Fellner Jakab: Líceum 1764, Eger
131. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della Vittoria)
132. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 16l8. (München, Alte Pinakothek)
133. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. (Amsterdam, Rijksmuseum)
134. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum)
135. (Diego) Velázquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado)
136. (Diego) Velázquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado)
137. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
138. Vermeer van Delft: Tejet öntő lány, 1658-1660. (Amszterdam, Rijksmuseum)
139. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo)
140. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)
141. Canaletto: A drezdai Altmarkt, 1751. (Drezda, Gem„ldegalerie)
142. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r.k. plébániatemplom)
143. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl.: könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával)
KLASSZICIZMUS
144. British Museum, 1823-1844, London
145. Péchy Mihály: Nagytemplom, 1805-1821, Debrecen
146. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847, Budapest
147. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856, Esztergom
148. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG)
149. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)
150. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)
151. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)
152. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. Vége, Budapest Iparművészeti Múzeum)
ROMANTIKA, REALIZMUS
153. Parlament, 1840-1865, London
154. (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889, Párizs
155. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865, Budapest
156. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884, Budapest
157. Steindl Imre: Országház, 1885-1894, Budapest
158. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz.
159. (François) Rude: Marseillaise, 1836, Párizs
160. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)
161. (Fancisco) Goya: 1808. május 3., 1814. (Madrid, Prado)
162. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre)
163. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery)
164. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)
165. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)
166. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
167. (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre)
168. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
169. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG)
170. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)
171. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)
172. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)
173. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)
174. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)
175. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG)
176. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)
IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS
177. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)
178. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, Neue Pinakothek)
179. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre)
180. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre)
181. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J.H. Whitney Gyűjtemény)
182. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886.
183. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, Nationalgalerie)
184. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)
185. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény)
186. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), 1892. (Drezda, Gem„ldegalerie Neue Meister)
EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS
187. (Antonio) Gaudí: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona
188. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893, Brüsszel
189. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k.
190. Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum, 1893-1897, Budapest
191. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum
192. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG)
193. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM)
194. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie)
195. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893.
196. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt)
197. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG)
198. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)
199. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)
200. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG)
201. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)
202. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest
203. Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa,1860, vagy Thonet kerek ülésű standard széke, 1859. évi típus)
204. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról
XX. SZÁZAD ELSŐ FELE
205. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau
206. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936, Bear Run (Pennsylvania)
207. Molnár Farkas: Társasház, 1936, Budapest
208. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)
209. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art)
210. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)
211. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)
212. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Modern Art)
213. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art)
214. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)
215. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)
216. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d'Art Moderne)
217. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény)
218. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon)
219. (Vlagyimir) Tatlin: A III. Internacionálé emlékmű famodellje, 1920. (elpusztult)
220. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
221. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill Gyűjtemény)
222. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art)
223. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)
224. Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum)
225. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum)
226. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt)
227. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt)
228. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG )
229. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)
230. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG)
231. Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl. Brauer Marcel: „funkcionalista” szék, 1922. vagy csőszék, 1926)
232. Mies van der Rohe bútor (pl. „Barcelona szék”, 1929. vagy „MR”-szék típusforma, 1926)
XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE
233. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955
234. (Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956-1957, Róma
235. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958, New York
236. (Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou Központ, 1971-1977, Párizs
237. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982, Bécs
238. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982, Sárospatak
239. (Alberto) Giacometti: Az erdő, (bronz) 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck Gyűjtemény)
240. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak, (bronz) 1959. (művész tulajdona)
241. (Joan) Miró: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO-palota kertje)
242. Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros)
243. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968.
244. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-bő1, 1967-1968. (mgt)
245. Korniss Dezső: Tücsöklakodalom, 1948. (Esztergom, Balassi Bálint Múzeum)
246. Varga Imre: Radnóti, 1969. (Mohács)
247. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt)
248. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario)
249. (Robert) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher Gyűjtemény)
250. Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965-1967
251. (Victor) Vasarely egy op-art műve
252. (Frank) Stella: Lake City, 1960-1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum)
253. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965
254. Keserü llona: Forma, 1969. (mgt)
255. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry-gyűjtemény)
256. Lakner László : Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum )
257. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado)
258. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.)
259. Paizs László: Poliészter oszlop, 1975-1976. (Budapest, Ludwig)
260. Erdély Miklós: Hűség, 1979
261. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig)
262. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig)
263. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig)
264. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig)
FOTÓ
265. (Eadward) Muybridge: Lovas fotók, 1888 k.
266. Moholy-Nagy László: Önarckép, 1922.
267. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő, 1923.
268. (Edward) Weston: Káposztalevél,1931.
269. (André) Kertész: Torzulás (sorozat), 1933.
270. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján, 1938.
271. (Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból, 1944.
272. Escher Károly: Szénhordás
MAGYAR NÉPMŰVÉSZET
273. Dél-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból)
274. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból)
275. Egy szabadtéri néprajzi múzeum (pl. Szentendre, Hollókő, Göcsej)
276. Ácsolt láda Nógrád megyéből, Budapest, Néprajzi Múzeum (=NM) vagy Délkelet-Dunántúlról (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)
277. Festett láda Komárom, Csongrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából)
278. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM)
279. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy komakendő) (pl. a NM anyagából)
280. „Táblás”, vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM)
281. „Ábrahámos“ , hímzett párnavég Csík megyéből (Románia) (NM)
282. Cifraszűr Békés vagy Hajdú megyéből (pl. a NM anyagából)
283. Női ködmön Somogy, Békés vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából)
284. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó)
285. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butella vagy butykos) Hódmezővásárhelyről vagy Tiszafüredről
286. Miska-kancsó Mezőcsátról (1848.) (NM) vagy Miska-kancsó Mezőtúrról (NM)
EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK
287. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia)
288. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM)
289. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)
290. A Nap piramisa, IV-IX. sz. (Teotihuacan)
291. Nagy Jaguár templom (maja), 300-900. (Tikál)
292. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme)
293. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum)
294. Totemoszlop Észak-Nyugat-Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde)
295. Puebló, 350-1300. Mesa Verde
296. Córdobai nagymecset, IX-X. sz.
297. Kászim pasa dzsámija, 1543-1546, Pécs
298. Király fürdő, 1566-1587, Buda
299. Gül baba türbéje, Buda)
300. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos, XVIII. sz. (Budapest, Iparművészeti Múzeum)
301. Nagy Sztúpa, Kr. e. III-I. sz., Szancsi
302. Radzsarani-templom, XI-XIII. sz., Bhuvanesvar (India)
303. Szúrja, a Napisten, kősztéle, XIII. sz.
304. Táncosnő szobrocskája Mohendzso Dáróból (réz), indusvölgyi kultúra (Új-Delhi, National Museum)
305. Siva Nataradzsa -Táncoló Siva (bronz), XII-XIII. sz. (Amszterdam, Museum van Aziatische Kunst)
306. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva (falfestményrészlet) (az 1. számú adzsantai barlangtemplomból, 600-650 k.)
307. Kínai nagy fal, Csin-dinasztia, Kr. e. VI-III. sz. - 220-ig
308. Az Ég temploma Pekingben, Csing-dinasztia, 1644-1912.
309. A „Tiltott város”- a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal, Ming- és Csing-korszak
310. Földalatti folyosórendszer a kínai „Cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár sírjához), Kr. e. 220-210, Lintong Hszian mellett
311. Buddha és kísérői a Gyémánt szútrából (fametszet), 868. (London, British Museum)
312. Az izomói sintó szentély épületei Simanó tartományban (V-VI. századi eredeti után XVIII. sz.)
313. Ryoanji sziklakertje, Momoyama-kor, 1573-1603. (Kiotó)
314. Kamakurai Nagy Buddha-szobor, XIII. sz.
315. Heibonsha, Publisher Ltd.
316. No-maszk, XVI. sz. (Tokió, Nemzeti Múzeum)
A művészettörténettel kapcsolatos fogalmak
Az alábbi fogalmak, szakkifejezések ismerete a felismerés szintjét jelenti, tehát a tanulónak a konkrét szövegkörnyezetben vagy képi megfeleltetéssel kell alkalmaznia azokat. Definiálni vagy produktív módon megjeleníteni csak a vastag betűvel szedett fogalmakat kell.
1. absztrakt
2. akadémizmus
3. akropolisz
4. akt
5. akvarell
6. alakos és arcos edény
7. álboltozat
8. alkalmazott grafika
9. altemplom
10. amfora/ amphora
11. amfiteátrum
12. anyagszerűség
13. apátság
14. apszis
15. arány
16. aranymetszés
17. archaikus
18. árkád
19. aszimmetria
20. áthidalások (építészet)
21. átlós kompozíció
22. átrium
23. áttört forma
24. attribútum
25. barokk
26. bazilikális elrendezés
27. bélletes kapu
28. bidermeier
29. boltív
30. boltozat
31. Colosseum-motívum
32. csarnoktemplom
33. csegelyeskupola
34. csendélet
35. csúcsív
36. diadalív
37. diadém
38. dolmen
39. dombormű
40. dongaboltozat
41. dór
42. dzsámi
43. ecsetrajz
44. egyedi grafika
45. egyiránypontos perspektíva
46. eklektika
47. életkép
48. empire
49. expresszionizmus
50. faktúra
51. falfestészet
52. falkárpit
53. fametszet
54. fazekasság
55. fedőfesték
56. féloszlop
57. festmény
58. fiatorony
59. fibula
60. figuratív művészet
61. figyelemirányítás
62. fórum
63. fotómontázs
64. főhajó
65. freskó
66. fríz
67. frontalitás
68. frottázs
69. futurizmus
70. galéria (építészet)
71. gótika
72. görög kereszt
73. grafika
74. grafit
75. harangtorony
76. historizmus
77. homlokzat
78. huszártorony
79. idol
80. ikon
81. ikonosztáz
82. illúzionizmus
83. impresszionizmus
84. iniciálé
85. intarzia
86. iparművészet
87. jel
88. jelkép
89. jelmez
90. kalligráfia
91. kálvária
92. kariatida
93. karzat
94. katakomba
95. katedrális
96. kazettás mennyezet
97. kelengyeláda
98. képi egyensúly
99. képírás
100. képkivágás
101. képmás
102. képzőművészet
103. képzőművészeti műfajok
104. kerámia
105. kerengő
106. keresztboltozat
107. keresztelőkápolna
108. kereszthajó
109. kertművészet
110. kézjegy
111. kézművesség
112. kifejezőeszköz
113. kisplasztika
114. klasszicizmus
115. klasszikus
116. kódex
117. kollázs
118. kolostor
119. kolosszus
120. kompozíció
121. kontraszt
122. kontúr
123. kópia
124. koronázási jelképek
125. korongozás
126. korstílus
127. könyvművészet
128. körplasztika
129. krétarajz
130. kubizmus
131. kupola
132. latin kereszt
133. lazúrozás
134. legyezőboltozat
135. levegőperspektíva
136. márkajel
137. maszk
138. matt
139. mauzóleum
140. máz (kerámia)
141. mellékhajó
142. mellkép
143. menhir
144. menóra
145. mérmű
146. minaret
147. miniatúra
148. mintázás
149. Miska-kancsó
150. modern
151. monokróm
152. montázs
153. monumentális festészet
154. motívum
155. mozaik
156. murális technikák
157. műalkotás
158. műleírás
159. műtárgy
160. műtípus
161. művészeti ágazat
162. művészeti irányzat
163. művészeti korszak
164. művészeti technikák
165. művészettörténet
166. művészi ábrázolás
167. naiv művészet
168. naturalizmus
169. népművészet
170. néprajz
171. nonfiguratív művészet
172. nyeregtető
173. obeliszk
174. olajfestés
175. oltár
176. opeion
177. ornamentika
178. oromzat
179. oszlopfő
180. oszloptípusok
181. önarckép
182. önárnyék
183. öntvény
184. ötvösművészet
185. paletta
186. pannó
187. papírmetszet
188. párta (építészet)
189. pasztell
190. perspektivikus ábrázolás
191. pillér
192. pillérköteg
193. piramis
194. plasztika
195. plein air
196. pointillizmus
197. porcelán
198. portré
199. poszter
200. posztimpresszionizmus
201. prehisztorikus
202. profil
203. rajzszén
204. realizmus
205. reflex
206. rekeszzománc
207. rekonstrukció
208. relief
209. reneszánsz
210. reprodukció
211. restaurálás
212. rézkarc
213. rézmetszet
214. rokokó
215. romanika
216. romantika
217. rózsaablak
218. rövidülés
219. sablon
220. (s)grafittó
221. sokszorosító grafika
222. spektrum
223. stilizálás
224. stílus
225. stílusirányzat
226. stílusjegy
227. struktúra
228. stukkó
229. szabásrajz
230. szarkofág
231. szecesszió
232. székelykapu
233. szekkó/ secco
234. szénrajz
235. szent kerület
236. szentély
237. szentimentalizmus
238. szépművészet
239. szfinx
240. sziluett
241. szimbólum
242. szimmetria
243. színárnyalat
244. színérzet
245. színharmónia
246. színhőmérséklet
247. színkontraszt
248. színperspektíva
249. színreflex
250. színskála
251. szobor
252. szoborfülke
253. szobrászat
254. szökröny
255. szőttes
256. táblakép
257. tabló
258. tájkép
259. tálas
260. támív
261. támpillér
262. temperafestés
263. térábrázolási konvenció
264. térhatás
265. térillúzió
266. textil
267. tollrajz
268. tónus
269. tornác
270. totem
271. tusrajz
272. tükrös
273. tümpanon/timpanon
274. tűzzománc
275. varrottas
276. vázakép
277. vázlat
278. vetett árnyék
279. viselet
280. vízfestés
281. vonalperspektíva
282. zárt forma
283. zikkurat
284. zsánerkép
285. zsinagóga
Informatika
Célok és feladatok
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira.
Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is. E) gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására (az egész életen át tartó tanulás koncepciója).
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét.
Az NTK kerettanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi.
A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési formájáról van szó.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
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A tanterv kétféle órakeretre épülő változata közötti különbség elsősorban az alkotásra, a számítástechnikai produktumok elkészítésére, a gyakorlásra fordítható időben van. Azonos az elsajátítandó ismeretanyag és a megfogalmazott követelmények sora.
A kétféle óraszámú modell lehetővé teszi, hogy az iskola a számára optimális módon alakítsa ki tantárgyi struktúráját.
A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló
tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját,
elkészített dokumentumait,
ismereteinek szintjét,
fejlődését,
órai aktivítását,
együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét)
értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel.
A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai az alapozó szakaszban
A gyermekek tevékenységére ebben az életkorban a felfedezés, az önálló munka élménye szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók munkájának folyamatos megfigyelésével, fejlődésük követésével szerezhetjük meg.
A gyerekek tudásával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre már fokozottabban szükség van. Ezt legmegfelelőbben a tanórai feladatok értékelésével valósítjuk meg.
A tanulók felkészültségét, tudását is ellenőriznünk kell. Ezt ne feleltetéssel, vagy az ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg, hanem a munka során felmerülő kérdések közös megbeszélésével.
A csoport együttes tevékenységét, az együtt dolgozás képességét, a projektfeladatok sikerességét is értékelnünk kell.
A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai a fejlesztő szakaszban
A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást.
Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározottak alapján
számítógépterem (1 tanuló/1 gép) multimédia számítógépekkel, számítógéptermenként nyomtatóval;
iskolai könyvtár;
ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot;
adjon segítséget a gyakorlati munkához;
ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát;
támogassa a csoportmunkát;
korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus;
az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követelményekhez;
sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig;
hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be;
megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit.
Tantárgyi tantervek
A tantervben a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
- kiemelt fejlesztési feladatok:
- énkép és önismeret ÉN)
- hon- és népismeret H)
- európai azonosságtudat - egyetemes kultúra E)
- környezeti nevelés K)
- információs és kommunikációs kultúra I)
- testi és lelki egészség TE)
- tanulás T)
- felkészülés a felnőtt lét szerepeire F)
- kulcskompetenciák:
- kommunikációs k)
- narratív n)
- döntési d)
- szabálykövető szk)
- lényegkiemelő lk)
- életvezetési é)
- együttműködési egy)
- problémamegoldó p)
- kritikai kr)
- komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek i)
- gondolkodási képességek fejlesztése:
- induktív gondolkodás ig)
- deduktív gondolkodás dg)
- korrelatív gondolkodás kg)
- analógiás gondolkodás ag)
- vizuális memória vm)
- megismerési képességek fejlesztése:
- információszerzés és -feldolgozás if)
- az ismeretek új helyzetben való alkalmazása úa)
- szövegalkotás képessége szö)
- a mindennapi életben való eligazodás gy)
- az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek ö)
Alapozó szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás alapozó szakaszában a tanuló legyen gyakorlott az alapvető informatikai eszközök helyes használatában, legyen ismerete az információszerzés és a kommunikáció főbb alapelemeiről.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (például Digitális tudástár). Legyen tapasztalt az alapvető alkalmazói programok kezelésében, a rajzok, zenei anyagok és a szövegek szerkesztésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. A tanuló jegyezzen le többféleképpen algoritmusokat, ismerjen olyan programozási nyelvet, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására, modellezésre.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a tanuló, hogy az adatok kezelését az informatikai eszközök és módszerek teszik lehetővé.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzanak a tanulók. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. Használjuk a játék erejét!
Az egyénileg végzett tevékenységeket kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.
Témakörök
A tananyag fejezetei:
1. Az informatikai eszközök használata
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
4. Infokommunikáció
5. Az információs társadalom
6. Könyvtári és médiainformatika
Tartalmak
5. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Mire alkalmas a megfelelő informatikai rendszer?
Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek megismerése, összehasonlítása.
Milyen lehetőségeket kínál az iskola informatikai eszközparkja?
I) i)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás.
Kommunikáció a programokkal.
Programok elindítása, használata, bezárása. 
A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet használata.

P) szk) if) gy)
A legszükségesebb perifériák megismerése.
A számítógép fő egységei. 
A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér). 
Háttértárak (flopi, winchester, CD).
A billentyűzet és az egér tudatos, helyes használata.


A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismerése.
Háttértárak, állományok kezelése. 
Minden állományt pontosan azonosítunk!
Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron.

ag)
A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata.
Az egér, a billentyűzet működési elve.
A működés lényegének megismerése. Az eszközök csoportosítása

lk)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
A rajzeszközök és a színek. 
A vágólap.
Rajzok, ábrák készítése számítógéppel. Vágólapműveletek gyakorlása. 
Mentés és nyomtatás segítséggel.
tematikus rajzok készítése; 
vizuális kultúra

Kézi szövegfeldolgozás.
A szövegegységek.
Kézzel írott szöveg elrendezése, formázása.
Faliújság készítése közös munkában.
gy)
Szövegkészítés számítógéppel.
A szövegbevitel. 
A szöveg javítása, módosítása. 
Karakter szintű formázás (betűtípus, -méret, stílus). 
A bekezdés igazítása.
A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. 
Formázási feladatok elvégzése: karakterformázás (a betűtípus, -méret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus), balra, középre igazítás
osztályújság készítése (szerkesztőség alakítása, rovatok tervezése, kivitelezés); 
iskolai oklevél tervezése
P) szö) kg)
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése.
A multimédia alapelemei: szöveg, hang, álló- és mozgókép. 
A mozgókép trükkjei (animálás, fázisok).
Hanganyagok lejátszása. 
Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. 
Filmkészítés kézi eszközökkel. 
Animációk készítése (egyszerű programmal).
média; 
pörgetős filmek készítése az osztály életében megtörtént humoros eseményekből
ag) ö)
Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése.
Az információ rögzítése és megjelenítése.
Lejegyzünk, lerajzolunk eseményeket.


Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Mit üzennek az adatok? 
Adat, számadat, szöveges adat.
Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. 
Az adatok megjelenítése.
környezetszennyezési adagtok értelmezés
K) ag)
Közhasznú információforrások használata.
Tudakozódás.
Nyitvatartási idő, menetrend, moziműsor, időjárás-jelentés.
Lakókörnyezetünk fontos információinak megkeresése
I) H)
Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban.
Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata.
A szükséges információ megtalálása. A számítógépes tanulás technikája.
természetismereti és történelmi oktatócsomagok használata
I) T) lk) ö) úa)
3. Infotechnológia (14-28 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az információ különféle formái, jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása.
A jelek világa. 
Titkosírások.
Saját kód (titkosírás) készítése.
titkos üzenetek a magyar irodalomban
I) P) ag)
Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése.
Algoritmusok leírása.
Mindennapi algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése.
univerzális algoritmusok (pl. napirend).
szk) lk) ig) dg)
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megvalósítása számítógépen.

Kész programok futtatása. 
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

ag) p)
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.
Algoritmusok és adatok.
Bemenő adat és eredmény kapcsolatának megfigyelése.

T) p) d) k)
Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése.

Adatok olvasása táblázatokból, diagramokból.
az osztály tanulmányi eredmény táblázatának vizsgálata
lk)
Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel.

Kész programok kipróbálása, módosítása. 
Egyszerű programok megírása közösen.

szk) lk) 
A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban.
Adatok kiválasztása, bevitele, paraméter.
A program beállítási lehetőségei.
ember és természet
ag) ö)
4. Infókommunikáció (3-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről.
A webhely, webcím. 
A link.
Böngészés az interneten. 
Ismert címek beírása. 
Ugrópontok használata.
az iskola weblapjának megtekintése.
I) T) é)
Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. Az elektronikus levelezés alapjai.
Az e-mail. Az e-mail-cím. 
A levél felépítése. 
A Netikett.
Levél küldése és fogadása már létező e-mail-cím esetén.
idegenforgalmi tudakozódás e-mailben; 
levelezőpartnerek keresése; 
e-mail váltása a tanult idegen nyelven más országok diákjaival
E) H) I) kr)
5. Az információs társadalom (3-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Szabadon felhasználható források megismertetése.


közhasznú információk
ö) k)
Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása.
A személyi adatok információs és azonosító szerepe. Adatvédelem.

osztály leg-gyűjtemény összeállítása
if) gy) 
Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése.
Néhány kulcstalálmány megismerése.

magyarok az informatika történetében; 
Neumann János
E) H) if)
Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései.
Az iskolai, a munkahelyi számítógép használata. Helyi hálózat. 
Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés.
Saját etikai kódex megalkotása.
az iskolai számítógépek közös használatának etikai kérdései
P) d) é) k)
A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei.
Káros-e a számítógépezés?
A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). 
Tanulságos esetek megbeszélése.
osztályfőnöki munka
TE) k)
6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hagyományos eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Dokumentumtípusok, nyomtatott ismerethordozók. 
Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat), sajtótermékek. 
A könyv formai jellemzői. 
A betűrendes leíró katalógus szerkezete. A katalóguscédula. 
Segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia).
A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő irodalom. Könyvek csoportosítása 
A betűrendes leíró katalógus használata. Kölcsönzés. Az olvasóterem. 
Könyvtári szolgáltatások megismerése. Keresés különböző szempontok alapján
irodalom; 
ember és társadalom; 
látogatás egy közeli közkönyvtárba; 
az iskolai évkönyv
T) if)
Új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Elektronikus információhordozók.
Magnókazetta, CD, diafilm, videokazetta, DVD használata, oktatóprogramok.

ag)
Az információkeresés technikája.
Keresési technikák hagyományos és elektronikusan tárolt információ keresésénél.
Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. 
Keresés névsorban, katalógusban, szótárban, lexikonban.
néhány kiválasztott tantárgy anyagához keresünk információt
T)
A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása.
Sajtótermékek. 
A médiatermékek fogyasztásának veszélyei.
A médiumok csoportosítása különböző szempontok alapján.
hírek a nagyvilágból
I) gy)
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.
Webcím 
Az információ lementése
Közismert kiindulópontok használata. Szöveg és kép mentése.
Sulinet oktatási anyagok interneten keresztüli feldolgozása
I) p) gy)
6. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (4-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Mire alkalmas a megfelelő informatikai rendszer?
Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek megismerése, összehasonlítása
informatikai eszközök az iskolában
I) i)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás.
Operációs rendszer. 
Grafikus operációs rendszer.
Kommunikáció a programokkal. 
Állományok megnyitása és mentése.

P) szk) if) gy)
A szükséges perifériák megismerése.
A számítógép fő egységei. 
Nyomtatók. 
A multimédia eszközei.
A billentyűzet és az egér egyszerű karbantartása. A monitor beállítása. 
Nyomtatás a számítógépterem használati rendje szerint. A hangszóró.


A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és állományműveleteinek megismertetése.
Az állomány (fájl) fogalma.
Állomány keresése, másolása. 
Alapvető állománytípusok.
matematika
ag)
A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata.
A monitor, a nyomtató, a flopiegység, a merevlemezes egység, a CD-olvasó működési elve.
A működés lényegének megismerése. Az eszközök csoportosítása
fizika
lk)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (10-21 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
A rajzolóprogram emeltszintű szolgáltatásai. Transzformációk
Rajzok, ábrák készítése számítógéppel. Transzformációs műveletek 
Mentés és nyomtatás.
számítógépes grafikai kiállítás szervezése az elkészült munkákból

Szövegkészítés számítógéppel.
A szövegbevitel. 
A szövegszerkesztés célja. 
Bekezdés szintű formázás (igazítás, sor- és térköz). 
Oldalbeállítás (tájolás, margó).
Különleges karakterek írása. 
Bekezdések formázásának gyakorlása.
szöveget és rajzot tartalmazó tantárgyi anyagok készítése
gy)
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése.
A multimédia számítógép.
Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása. 
Animációk készítése (egyszerű programmal).
részvétel az iskolai animációs pályázaton
P) szö) kg)
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Adattípusok. 
Az adatok áttekinthetősége.
Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása. Az adatok megjelenítése
adatok az EU-országokról
ag) ö)
Közhasznú információforrások használata.
Információ szerzése forrásokból.
Műsorfüzetek, pályázati kiírások stb.
múzeumok, kulturális rendezvények információs anyagai
K) ag)
Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban.
Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata.
A szükséges információ megtalálása. 
Az önálló tanulás.
Sulinet anyagok
I) H)
3. Infotechnológia (14-28 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az információ különféle formái, jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása.
Az információ. Információátvitel (telefon).
Az információ megjelenési formái.

I) P) ag)
Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismertetése.
Algoritmusok leírása.
Egyszerű problémák megoldása. önállóan és csoportokban.

P) szk) lk) ig) dg)
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megvalósítása számítógépen.

Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

T) ag) p)
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.
Algoritmusok és adatok.


T) p) d) k)
Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése.


ember és természet
lk) v
Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel.



P) szk) lk)
A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése programokban.
Beavatkozás a programfutásba.
Paraméterek hatásának megfigyelése.

P) p) ag) ö)
4. Infókommunikáció (3-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről.
Keresés.
Böngészés az interneten. 
Egyszerű keresési feladatok.
tantárgyi anyagok pl. rovásírás, Szent István, Mo-i népszokások
I) T) é)
Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása. 
Az elektronikus levelezés alapjai.
Az e-mail. 
A Netikett. 
Címjegyzék.
Levél küldése és fogadása már létező e-mail-cím esetén. 
Címjegyzék használata.
levélváltás más iskolák tanulóival; 
levelezés a tanult idegen nyelven több címzettel
E) H) I)
5. Az információs társadalom (3-6 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Szabadon felhasználható források megismertetése.

Néhány hozzáférhető információforrás alkalmazása.
aktuális információk keresése
H) ö) k)
Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása.
Személyi információk jogi oldala. 
Adatvédelem.

a személyiségi jogok informatikai vetülete
if) gy) k)
Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése.
Néhány kulcstalálmány megismerése. Neumann János
Kiselőadások: történetek az informatika fejődéséből. Lyukkártya készítése.
magyarok az informatika történetében
E) H) if)
Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései.
Helyi hálózat. 
Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés.
Saját etikai kódex megalkotása.
az informatika lehetőségei és korlátai
P) d) é) k)
A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei.
Veszélyek a számítógép-használatban. Játékszenvedély.
A probléma megfigyelése (saját tapasztalatok!). 
Tanulságos esetek megbeszélése.
újfajta veszélyek a világban
TE) k)
6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hagyományos eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Raktári rend, szakrend. 
A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő irodalom, sajtótermékek. 
Katalógus. A betűrendes leíró katalógus szerkezete és használata. 
Az olvasóterem. Könyvtári szolgáltatások megismerése. 
A betűrendes leíró katalógus használata. Keresés különböző szempontok alapján csoportmunkában.
tantárgyi anyagok
T) if)
Új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Nem nyomtatott információhordozók. Előnyök és hátrányok
Oktató CD-k használata - gyorsan megtalálni az információt.
tantárgyi anyagok
Tag
Az információkeresés technikája
Keresési technikák hagyományos és elektronikusan tárolt információ keresésénél
Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása. Egyszerűbb irányított forrás- és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban.
Hogyan boldoguljunk az információk világában?
T)
A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása.
Az információ újszerűsége, pontossága, hitelessége.
A médiumok csoportosítása különböző szempontok alapján (közlésmód, információs érték). 
A megfelelő médium kiválasztása.
hírek a nagyvilágból
I) gy)
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.
Webcím, az URL.
Az információ lementése. 
Szöveg és kép mentése.
Sulinet
I) p) gy)
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.
Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.
Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját.
Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.
Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni.
Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.
Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
Ismerje a lemezkezelés szabályait.
Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak ikonjait.
Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.
Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.
Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait.
Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat.
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot.
Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.
Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.
Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja onnan visszatölteni.
Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.
Tudjon önállóan begépelni szöveget.
Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni.
Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.
Tudja kinyomtatni kész munkáját.
Tudjon önállóan begépelni szöveget.
Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását.
Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével.
3. Infotechnológia
A tanuló:
Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására.
Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni.
Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
Ismerjen meg különböző információfajtákat.
Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni.
Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.
Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat.
Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni.
Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.
Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását.
Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét.
Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között.
Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét.
4. Infokommunikáció
A tanuló:
Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni.
Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni.
Lásson példát internetes keresésre.
5. Az információs társadalom
A tanuló:
Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat.
Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.
Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.
Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel.
Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.
Ismerje a könyvek formai jellemzőit.
Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani.
Ismerje a betűrendes katalógus felépítését.
Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat.
Tudjon katalógus-cédulákat használni.
Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint.
Tudjon tájékozódni a „kézi könyvtár”-ban.
Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.
Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél.
Fejlesztő szakasz
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY). Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a mindennapi karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási nyelven, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat modellezni, legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes modellezésében.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek.
Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra.
Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.
Témakörök
A tananyag fejezetei:
1. Az informatikai eszközök használata
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
4. Infokommunikáció
5. Az információs társadalom
6. Könyvtári és médiainformatika
Tartalmak
7. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (6-7 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Tájékozódás különböző informatikai környezetekben. 
A számítógép alkalmazási területei.
Informatikai eszközök. 
Intelligens eszközök.
Különböző informatikai eszközök szerepének megismerése. 
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
problémahelyzetek sokasága
T) d) szk) lk) p) k)
A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten.
A számítógép fő egységei. 
Központi egység és perifériák. 
Mértékegységek a számítástechnikában.
A perifériák helyes használata. 
Felhasználói karbantartás elvégzése. A billentyűzet és az egér karbantartása..Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet
fizika; 
technika

Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata.
A háttértárak működési elve: mágneses és optikai elven történő tárolás.
A háttértárak helyes használata. 
Hardvereszközök kiválasztásának szempontjai.
fizika; 
technika
T)
Számítógép-használat az iskolában. 
Hálózati alapismeretek.
Házirend a gépteremben.
A számítógépek helyes használata. 
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata.
iskolai házirend
szk) egy)
Programok használata. 
Multimédiás oktatóprogramok, oktatási anyagok használata.
A multimédiás számítógép.
Szoftverek fontos típusai. 
Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
tantárgyi oktatóprogramok és adattárak; Digitális Tudásbázis
I) i)
Az operációs rendszer és a fontos segédprogramok alapszolgáltatásainak bemutatása.
Az operációs rendszer. 
Állománykezelő segédprogramok.
Háttértárak, állományok kezelése. 
Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédprogrammal is.

T) szk)
Víruskezelés.
Vírus fogalma. 
Miért kell védekezni a vírusok ellen? Víruskezelő programok.
Víruskereső program indítása, üzeneteinek értelmezése.
az otthoni számítógép; 
az Internet veszélyei
I) szk) egy)
Tömörítés.
A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítőprogramok. Gazdaságosság.
Tömörítőprogram megismerése. 
Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása. 
Kiválasztott állományok tömörítése

I) szk) egy)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (5-10 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Rajzi dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
A pixel. Ábraszerkesztés.
Rajzok és ábrák készítése. 
A vágólap használata. 
Műveletek rajzrészletekkel. 
Képek bevitele.
környezetvédelmi, egészségvédelmi témájú rajzok készítése
K) TE) p)
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Szövegegységek. 
Karakter-, bekezdés- és oldalformázás. 
Képek a szövegben. 
Fejléc, lábléc.
Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. 
Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.
pályaorientációs dokumentumok készítése
P) p)
Táblázatos dokumentumok. 
Az adatkezelés alapjai.
Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása.
Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 
Hivatkozások, képletek és függvények használata. 
Diagramok készítése.
EU-s adatok feldolgozása
E) p)
Összetett dokumentum készítése.

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. 
Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése.
osztályújság készítése
i)
Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) készítése.
A multimédia elemei.
Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában, csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), zene, fénykép (film), animáció elhelyezése a dokumentumban
személyes anyag összeállítása
i) k) p)
Elektronikus faliújságok, kirakati bemutatók készítése.
A számítógépes bemutató fogalma. 
Dia, vetítés.
Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése. 
Az interneten elhelyezhető dokumentum.
személyes bemutatkozó anyag; 
iskolai eseményhez kötődő bemutató készítése
i) p)
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása.
Alkalmazói rendszerek jellemzői.
Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver választása.

szk) lk) p)
Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése.
Információ és adat. 
Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és grafikus lehetőségek
Adatok keresése dokumentumokban. Adatok megjelenítése, kiemelése.
aktuális információ keresése
szk) lk) p)
Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.
Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben. 
Diagramok
Az adatok gyűjtése és értelmezése. 
Táblázatok és diagramok készítése.
az iskolai élet aktuális eseményéhez kapcsolódóan
szk) lk) p)
Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése.
Információforrások. 
Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban.
Keresés meglévő adatbázisban. 
Információ szerzése tantárgyi programokból, könyvtári adatbázisokból, internetről.
az információszerzés fontossága
I) szk) lk) p)
A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása.
Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel.
Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, diagram készítése, elhelyezése saját dokumentumban.
mindennapi adatok
szk) lk) p)
Adatok az interneten.
Képi információ.
Tematikus térképek keresése az interneten.

szk) lk) p)
3. Infotechnológia (16-23 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése.
Hardver- és szoftvereszközök. 
Eszközismeret.
Megoldható-e a probléma informatikai eszközökkel, módszerekkel?
Nem minden probléma oldható meg számítógéppel!
T) p)
Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önálló, illetve irányított csoportmunkában (projekt).
A problémamegoldás lényege. 
Csoportok a munkában. 
Egyének a munkában.
Problémából feladat. 
Projektfeladatok megoldása egyéni és teammunkában.
valódi iskolai probléma (feladat) megoldása; 
szerepek a feladatmegoldásban
T) p) d) k)
Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, megvalósítása és végrehajtása. 
Az algoritmikus absztrakció eszközei, a lépésenkénti finomítás elve.
Algoritmusok. 
Elemi algoritmusok. 
Algoritmusok leírása. 
Az alulról felfelé építés elve. 
A lépésenkénti finomítás elve.
Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven. 
Algoritmusok kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven. 
Összetett algoritmusok az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján.
egyértelműen megfogalmazható problémák algoritmusa; 
modellértékű algoritmusok
T) p)
A problémamegoldás során szükséges adatok és az eredmény kapcsolata.
Bemeneti és kimeneti adatok.
Mikor tekintjük megoldottnak a feladatot?

T) p)
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.
Elemi adatok. 
Összetett adatok.
Az elemi és összetett adattípusok jellemzői, alkalmazásuk.
példák adattípusokra a mindennapi életből
T) p)
Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás hatásainak megfigyelése.
Véletlen esemény. 
Véletlen szám.
A bemenő adatok módosítása 
Véletlen szám generálása. 
Véletlen számok alkalmazása programokban.
véletlen esemény a mindennapokban
T) p) i)
Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel.
Eszközválasztás. 
Kész programok. 
Módosítás.
Programkészítés. 
Egyszerű, pl. keresési és rendezési algoritmusok kódolása programozási nyelven. 
Saját program írása.
matematika
T) p)
4. Infókommunikáció (6-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről, információ elhelyezése az interneten.
Az URL. 
Kulcsszavas keresés. 
A weblap. 
Az interneten talált információ mentése.
Hasznos webhelyek. 
Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséséhez. 
Weboldalak szöveges és grafikus részleteinek, adatainak letöltése, mentése. 
Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
gyors és pontos információra van szükségünk
E) egy) i)
Infokommunikációs eszközzel egyéni információ küldése és fogadása, mobilkommunikációs eszközök.
Az e-mail. Levelezőlista. Űrlapok. 
A telefon mint információkeresés és -továbbítás eszköze. 
Információtovábbítás mobil eszközökkel és ezek hardver- és szolgáltatási feltételei. SMS, MMS.
Saját e-mail cím létrehozása. 
Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés-fogadás. 
Csatolás. Egy levelezőlista kipróbálása. Internetes űrlap kitöltése 
Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel.
közösen megoldandó projekt
E) egy) szk)
5. Az információs társadalom (4-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód

Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása.
Szerzői jog.
Szabad-e egy könyvet fénymásolni, és egy CD-t, egy számítógépes programot?
szerzői jogi törvény; 
a jelenlegi gyakorlat ellentmondásai
I) TE) egy)
Az informatikai biztonság kérdéseinek, illetve az információnak a hitelessége.
Adataink a hálózatokon. 
Adatvédelem. 
Adatbiztonság.
A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából. 
Adataink megadásának veszélyei. 
Tanulságos példák gyűjtése.
Adatvédelmi törvény; 
ez a jövő útja
E) k) szk) egy)
Az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása példákkal: múlt és jelen.
Az informatikai eszközök adta lehetőségek régen és ma.
Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások, lehetőségek? Függőség.
az információ globális jellege
H) E) TE) é) i)
Az infokommunikációs világban kialakult alapvető viselkedési szabályok bemutatása példákon.
Netikett.
Információhordozók használata. 
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.
nemzetközi norma 
új generáció (SMS)
E) I) egy) szk) i)
A számítástechnika története. 
A számítógépek története.

Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. 
Milyen számítógépet alkotott Neumann János?
kiselőadás; 
dokumentumok
H) I)
6. Könyvtári és médiainformatika (8-9 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az iskolai könyvtár eszköztárának teljes körű és készségszintű használata.
Könyvtípusok, használati jellemzőik. A könyvtári katalógus. 
Médiatár.
Könyvtárhasználat. 
A szükséges információhordozó megkeresése.

k)
A könyvtártípusok, az elektronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban, a közhasznú tájékozódásban és a rekreációban.
Kézikönyvtár. 
Szak- és közkönyvtár. 
Nemzeti könyvtár. 
Elektronikus könyvtárak.
Lexikon, szótár, kézikönyv, szakkönyv, közhasznú információs források használata. Az információhoz jutás. Esélyegyenlőség.
Országos Széchenyi Könyvtár; 
Neumann-ház; 
MEK
T) H)
Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerével.
Keresés katalóguscédula alapján. 
Keresés adatbázisokban.
Keresőkérdések megfogalmazása. 
Keresések: logikai alapok.

T) lk) p)
Irányított forrás- és információkeresés a direkt és indirekt tájékoztató eszközöknek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával.
Direkt tájékoztatás. 
Indirekt tájékoztatási eszközök.
Hatékony, célirányos keresési módszerek.
tájékozódni tudás
T) lk) p)
A hagyományos médiumok (könyv, folyóirat, rádió, zene, film, tévé) informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei, azok alkalmazása a megismerési folyamatban.
A hagyományos médiumok informatikai megjelenése (digitális könyv, internetes folyóiratok, zenehallgatás, filmvetítés számítógépen, digitális fényképezés).
A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása. 
Tudástárak CD-n és az interneten. 
Saját zenei anyag készítése. 
A digitális fényképezés kipróbálása.
A hagyományos médiumok értékéről ne feledkezzünk el!
T) p) k)
A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolgozása a forrásfelhasználás algoritmusának és etikai szabályainak alkalmazásával
Az információkeresés problémái. 
Médiumok kiválasztása.
Az informatika különböző területein tanultak együttes alkalmazása.
tantárgyi tanulmányi feladat
T) lk) p) i)
8. évfolyam
1. Informatikai eszközök használata (6-7 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Tájékozódás különböző informatikai környezetekben. 
A számítógép alkalmazási területei.
Informatikai eszközök. 
Intelligens eszközök.
Különböző informatikai eszközök szerepének megismerése. 
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
problémahelyzetek sokasága
T) d) szk) lk) p) k)
A számítógép és perifériáinak kezelése felhasználói szinten.
A hardver fogalma. A számítógép fő egységei. Központi egység és perifériák. Ergonómia. Milyen számítógépet vásárolnánk?
A perifériák helyes használata. 
Felhasználói karbantartás elvégzése. 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet.


Számítógép-használat az iskolában. 
Hálózati alapismeretek.
Házirend a gépteremben. 
Az iskolai helyi hálózat. 
A hálózati szolgáltatások.
A számítógépek helyes használata. 
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata.
iskolai házirend
szk) egy)
Programok használata. 
Multimédiás oktatóprogramok, oktatási anyagok használata.
A szoftver fogalma. 
A multimédiás számítógép.
Szoftverek fontos típusai. 
Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
tantárgyi oktatóprogramok és adattárak; Digitális Tudásbázis
I) i)
Az operációs rendszer és a fontos segédprogramok alapszolgáltatásainak bemutatása.
Az operációs rendszer. 
Állománykezelő segédprogramok.
Háttértárak, állományok kezelése. 
Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédprogrammal is.

T) szk)
Víruskezelés.
Vírus fogalma. Miért kell védekezni a vírusok ellen? Víruskezelő programok. Víruskezelő program kiválasztásának szempontjai.
Víruskereső program indítása, üzeneteinek értelmezése, gyakorlás.
az otthoni számítógép; 
az internet veszélyei
I) szk) egy)
Tömörítés
A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítőprogramok.
Tömörítőprogram megismerése. 
Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása, kiválasztott állományok tömörítése, gyakorlás.
gazdaságosság
I) szk) egy)
Az informatikai eszközök működési elveinek bemutatása és használata.
A háttértárak működési elve: mágneses és optikai elven történő tárolás. Hardver eszközök kiválasztásának szempontjai
A háttértárak helyes használata.
fizika; 
technika
T)
2. Informatikaalkalmazói ismeretek (16-22 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Rajzi dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Rajzi objektumok.. 
Ábraszerkesztés.
Rajzok és ábrák készítése. 
A vágólap használata. 
Műveletek rajzrészletekkel. 
Képek bevitele.
Környezetvédelmi, egészségvédelmi témájú rajzok készítése.
K) TE) p)
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Szegély és mintázat. 
Behúzás. 
Táblázat a szövegben. 
Tabulátorok. 
Hasábozás.
Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.
pályaorientációs dokumentumok készítése
P) p)
Táblázatos dokumentumok. 
Az adatkezelés alapjai.
Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása.
Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Hivatkozások, képletek és függvények használata. Diagramok készítése
EU-s adatok feldolgozása
E) p)
Összetett dokumentum készítése.
Dokumentumtípusok. 
Táblázat a szövegben.
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése.
osztályújság készítése
i)
Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) készítése.
A multimédia fogalma. A multimédia elemei. Multimédia hardver- és szoftverfeltételei.
Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában, csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), zene, fénykép (film), animáció elhelyezése a dokumentumban.
személyes anyag összeállítása
i) k) p)
Elektronikus faliújságok, kirakati bemutatók készítése.
A számítógépes bemutató elemei. 
Internetes megjelenés.
Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése. 
Az interneten elhelyezhető dokumentum.
személyes bemutatkozó anyag; 
iskolai eseményhez kötődő bemutató készítése
i) p)
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet kiválasztása.
Alkalmazói rendszerek jellemzői, az alkalmazói környezet megválasztásának szempontjai.
Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver választása. 
a legmegfelelőbb választás
szk) lk) p)
Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése.
Információ és adat. Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és grafikus lehetőségek.
Adatok keresése dokumentumokban. Adatok megjelenítése, kiemelése.
aktuális információ keresése
szk) lk) p)
Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.
Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben. Diagramtípusok.
Az adatok gyűjtése és értelmezése. 
Táblázatok és diagramok készítése.
az iskolai élet aktuális eseményéhez kapcsolódóan
szk) lk) p)
Az adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés módjainak megismerése.
Információforrások. 
Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban.
Keresés meglévő adatbázisban. 
Információ szerzése tantárgyi programokból, könyvtári adatbázisokból, internetről.
az információszerzés fontossága
I) szk) lk) p)
A megtalált információ gyűjtése, értelmezése, feldolgozása.
Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel.
Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, diagram készítése, elhelyezése saját dokumentumban.
mindennapi adatok
szk) lk) p)
Adatok az interneten.

Tematikus anyagok keresése az interneten.
tantárgyi anyagok
szk) lk) p)
3. Infotechnológia (16-23 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése.
Hardver- és szoftvereszközök. 
Eszközismeret. 
Eszközválasztás.
Megoldható-e a probléma informatikai eszközökkel, módszerekkel? 
A megfelelő hardver és szoftver választása.
Nem minden probléma oldható meg számítógéppel!
T) p)
Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önálló, illetve irányított csoportmunkában (projekt).
A problémamegoldás lényege. 
Projektszemlélet. 
Csoportok a munkában. 
Egyének a munkában.
Problémából feladat. 
Projektfeladatok megoldása egyéni és teammunkában.
valódi iskolai probléma = feladat megoldása; 
szerepek a feladatmegoldásban
T) p)
Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, megvalósítása és végrehajtása. 
Az algoritmikus absztrakció eszközei, a lépésenkénti finomítás elve.
Algoritmusok. 
Elemi algoritmusok. 
Algoritmusok leírása. 
Absztrakció az algoritmus elkészítésének folyamatában. 
Az alulról felfelé építés elve. 
A lépésenkénti finomítás elve.
Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven. 
Algoritmusok kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven. 
Összetett algoritmusok az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján.
egyértelműen megfogalmazható problémák algoritmusa; 
modellértékű algoritmusok
T) p)
A problémamegoldás során szükséges adatok és az eredmény kapcsolata.
Bemeneti és kimeneti adatok. 
Elő- és utófeltételek.
Mikor tekintjük megoldottnak a feladatot?

T) p)
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.
Elemi adatok. 
Összetett adatok.
Az elemi és összetett adattípusok jellemzői, alkalmazásuk.
példák adattípusokra a mindennapi életből
T) p)
Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel.
Eszközválasztás.
Programkészítés. 
Egyszerű, pl. keresési és rendezési algoritmusok kódolása programozási nyelven.
kész programok; 
módosítás; 
saját program írása
T) p)
Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás hatásainak megfigyelése.
Véletlen esemény. 
Véletlen szám.
A bemenő adatok módosítása. Véletlen szám generálása. Véletlen számok alkalmazása programokban.
a véletlen esemény a mindennapokban
T) p) i) kg)
4. Infókommunikáció (6-8 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről, információ elhelyezése az interneten.
Az URL. Keresési technikák. 
Összetett kereső-kifejezés. Az interneten talált információ mentése. Publikálás az interneten
Hasznos webhelyek. 
Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséséhez. 
Weboldalak szöveges és grafikus részleteinek, adatainak letöltése, mentése. Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
tantárgyi anyagok; 
gyors és pontos információra van szükségünk
E) egy) i)
Infokommunikációs eszközzel egyéni információ küldése és fogadása, mobilkommunikációs eszközök.
Az e-mail. Levelezőlista. Űrlapok 
Információtovábbítás mobil eszközökkel és ezek hardver- és szolgáltatási feltételei.
Saját e-mail cím létrehozása. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés-fogadás. Csatolt állományok küldése. Továbbítás. A levél mentése. Egy levelezőlista kipróbálása. Internetes űrlap kitöltése. 
Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel
az elektronikus levelezés lehetőségei
E) egy) szk)
5. Az információs társadalom (4-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása.
Szerzői jog. Szoftverek jogi státusa. Freeware, shareware. 
Az interneten lévő információ szerzői jogi helyzete.
Szabad-e egy könyvet fénymásolni? És egy CD-t, egy számítógépes programot? Interneten talált információs anyagok elemzése.
szerzői jogi törvény; 
a jelenlegi gyakorlat ellentmondásai
I) TE) sz egy)
Az informatikai biztonság kérdéseinek, illetve az információnak a hitelessége.
Adatvédelem. 
Adatbiztonság. 
E-bolt. 
Digitális aláírás. 
Hitelesség.
A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából. 
Adataink megadásának veszélyei. 
Tanulságos példák gyűjtése
adatvédelmi törvény; 
ez a jövő útja
E) k) szk) egy)
Az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása példákkal: múlt és jelen.
Az informatikai eszközök adta lehetőségek régen és ma. A világ kitárulása. A számítógép és az internet veszélyei.
Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások, lehetőségek? Függőség.
az információ globális jellege
H) E) TE) é) i)
Az infokommunikációs világban kialakult alapvető viselkedési szabályok bemutatása példákon.
Netikett.
Információhordozók használata. 
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.
nemzetközi norma; 
új generáció (SMS)
E) I) egy) szk) i)
Számítástechnika története. 
A számítógépek története.
Neumann János. 
Neumann-elv.
Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében.
kiselőadás 
dokumentumok
H) I)
6. Könyvtári és médiainformatika (3-5 óra)
Témakörök és altémák
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
Kód
Az iskolai könyvtár eszköztárának teljes körű és készségszintű használata.
Könyvtípusok, használati jellemzőik. A könyvtári katalógus. Médiatár.
Könyvtárhasználat. A szükséges információhordozó megkeresése
irodalom; 
ember és társadalom; 
nyitvatartás
k)
A könyvtártípusok, az elektronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban, a közhasznú tájékozódásban és a rekreációban.
Kézikönyvtár. 
Szak- és közkönyvtár. 
Nemzeti könyvtár. 
Elektronikus könyvtárak.
Lexikon, szótár, kézikönyv, szakkönyv, közhasznú információs források használata. Az információhoz jutás. Esélyegyenlőség.
irodalom; 
Országos Széchenyi Könyvtár; 
Neumann-ház; 
MEK
T) H)
Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerével.
Keresés katalóguscédula alapján. 
Keresés adatbázisokban.
Keresőkérdések megfogalmazása.
logikai alapok
T) lk) p)
Irányított forrás- és információkeresés a direkt és indirekt tájékoztató eszközöknek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával.
Direkt tájékoztatás. 
Indirekt tájékoztatási eszközök.
Hatékony, célirányos keresési módszerek.
tájékozódni tudás
T) lk) p)
A hagyományos médiumok (könyv, folyóirat, rádió, zene, film, tévé) informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei, azok alkalmazása a megismerési folyamatban.
A hagyományos médiumok informatikai megjelenése (digitális könyv, internetes folyóiratok, zenehallgatás, filmvetítés számítógépen, digitális fényképezés).
A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása. 
Tudástárak CD-n) és az interneten. 
Saját zenei anyag készítése.. 
A digitális fényképezés kipróbálása.
A hagyományos médiumok értékéről ne feledkezzünk el!
T) p) k)
A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolgozása a forrásfelhasználás algoritmusának és etikai szabályainak alkalmazásával.
Az információkeresés problémái. 
Médiumok kiválasztása.
Az informatika különböző területein tanultak együttes alkalmazása.
tantárgyi tanulmányi feladat
T) lk) p) i)
A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.
Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. Tudja a számítógépet és perifériáit önállóan használni.
Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni.
Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.
Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel. Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.
Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait.
Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. Szerezzen jártasságot fertőzött állomány vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.
Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.
Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni.
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket.
Tudjon bekezdést és oldalt formázni.
Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti összefüggések felismerésére.
Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. Tudjon különféle adatbázisban keresni.
Ismerje a bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit. Tudjon néhány kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban.
Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának etikai, jogi normáival
Tudja a vágólapot több módon is használni.
Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre tervezés után.
Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.
Tudatosan tervezze meg készülő dokumentumait.
Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat
3. Infotechnológia
A tanuló:
Tudja algoritmusleíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmusszerkezeteket.
Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási nyelven kódolni.
Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé építés és a lépésenkénti finomítás elve alapján.
Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat.
Szerezzen tapasztalatot problémák informatikai módszerekkel történő megoldásában.
Szerezzen tapasztalatot mindennapi események modellezésére.
4. Infokommunikáció
A tanuló:
Tudjon önállóan hasznos webhelyeket felkeresni
Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.
Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.
Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.
Rendelkezzen saját e-mail-címmel.
Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.
Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni.
Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségét.
5. Az információs társadalom
A tanuló:
Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét.
Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar tudósok hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.
Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának előnyeit, hátrányait.
Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították az emberiség tudásanyagának fennmaradását.
Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani.
Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját dokumentumaiban felhasználni.
Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.
Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat.
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Célok és feladatok
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben a tájékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az alkotás örömének átélése során elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron kialakul a pozitív alkotó magatartás. Ennek érdekében egyre több lehetőséget biztosítunk a gyermekek önálló képzeletére, illetve annak aktivitását célzó technikai feladatok megoldására is.
A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség fejlesztését, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magába. A technikai műveltség alapozása gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be. Az oktatásában a manualitás központi helyet foglal el. A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.
Az életvitel ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás és a szolgáltatások területei. Ide sorolhatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak ismerete is.
A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tartalma alapvető kulturális értékek hordozója. A technikai műveltség - ezen belül a technika tantárgy tananyaga - az általános műveltség más tudományának alá nem rendelhető integráns része. Olyan ismereteket, készségeket, képességeket és beállítódásokat alakít, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak annak torzító hatásaitól.
Aki a technikát használni akarja, vagy felhasználását irányítani, annak technikailag műveltnek, a technikai-társadalmi problémákban és a lehetőségekben jártasnak kell lennie. Egy technikailag műveletlen ember sokszor képtelen a technikát jól, célszerűen használni, sőt a környezetére veszélyes is lehet.
Technikailag műveltnek lenni annyit jelent, mint érteni a technikát (fejlődését, használatát, jelentőségét) olyan mértékben, mely az egyént képessé teszi hatékony ténykedésre. Ezért a technikaoktatásnak a technikáról és annak az egyénre, a környezetre, a táradalomra és a civilizációs folyamatra való hatásait kell bemutatnia.
A technikai környezettel való együttélésre, annak ésszerű fejlesztésére, környezettudatos alakítására, a célszerű emberi alkotásra minden életkorban nevelni kell.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja a mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzetének növelése, az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és szépségének átélése. További célja a civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kifejlesztésére, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be.
A műveltségterület körébe tartoznak még a háztartástani és a közlekedési ismeretek; a kertgazdálkodás alapjai, valamint a pályaorientáció területei is.
Az életvitel és háztartástan tanításának igen nagy felelőssége van az önellátásra és a családi életre való felkészítésben. Ugyanakkor ösztönzést adhat a tanulóknak az egészséges életmód és korszerű táplálkozás ismereteinek elsajátítására, a káros szenvedélyek elkerülésére is. A háztartástan tanításánál célunk a takarékos gazdálkodási szemlélet kialakítása.
Fontos feladata az iskolának a tanulók felkészítése a közlekedésben való önálló részvételre, a közlekedés szabályainak alkalmazására, a helyes magatartási formák elsajátítására, a veszélyhelyzetek elkerülésére.
A helyi igényeknek megfelelően építhetik be az iskolák az alapvető kertgazdálkodási ismereteket.
A pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását. Az iskolának lehetőséget kell adnia, hogy a tanulók képességeiket megismerhessék, kipróbálhassák és ezáltal, és fejleszthessék pályaismeretüket és önismeretüket.
A nat által meghatározott fejlesztési feladatokra a tantervben a megfelelő fejezet sorszámával hivatkozunk. (Például: 3.1 Problémafelismerés)
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
5.
6.
7.
8.

A
B
A
B
A
B
A
B
Életvitel és gyak. ismeretek
1
1
1
1
1
1
1
1
Összesen
1
1
1
1
1
1
1
1
Az óraszámok megoszlása az egyes témakörök között
Évfolyamok

5.
6.
7.
8.
Témakörök
1. Ember és környezete
2
2
2
3

2. Kommunikáció
2
4
4
4

3. Anyagok és átalakításuk
9
6
5


4. Épített tér és környezet
8
6



5. Gép mint technikai rendszer

4
6


6. Kötműrendszerek létrehozása és működtetése



3

7. Irányítástechnika



6

8. Közlekedési ismeretek
4
4
4
4

9. Háztartástan, életvitel
8
7
10
10

10. Kertgazdálkodás alapjai
4
4
4
4

11. Pályaorientáció


2
3
Összesen:
37
37
37
37
A tanulók értékelése
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület ismeretanyaga elméleti és gyakorlati jellegű ismeretek ötvözete, ezért a tantervben szereplő témák elsajátításához az elméleti tanulás mellett gyakorlati tevékenység is szükséges.
A technikai nevelést elsősorban nem az jellemzi, hogy a tanulók minél több lexikális tudás gyarapítására törekedjenek, hanem, hogy minél sokrétűbben alkalmazható, általános érvényű technikai tudás birtokosai legyenek. Ezért az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tanítása során nem a felesleges adathalmazok megtanítása a célunk, sokkal inkább a tájékozódni képes tanulók nevelése.
Fontos, hogy csak olyan követelményt támasszunk a tanulókkal szemben, amely életkori sajátosságukkal, tudásukkal összhangban van, és amelyben a fokozatosság elve, az ösztönző nevelő hatás érvényesül. Fontos, hogy az értékelés, kedvező pedagógiai feltételek között történjen, kiegyensúlyozott tanítási - tanulási folyamat részeként.
Tegyük világossá tanulóink előtt, hogy milyen elvárásaink vannak munkájukkal kapcsolatban. A helyes értékelés első feltétele az, hogy minél több megbízható, visszajelző információ birtokában mondunk ítéletet.
Maga az értékelés osztályzatban kifejezve mindig pozitív, segítő szándékú legyen. A tényszerű értékelés mellől nem hiányozhat a pontosabb, árnyaltabb, szöveges minősítő értékelés sem.
Az értékeléssel fel kell keltenünk az érdeklődést, segítenünk kell a tanulót önmaga megismerésében, a helyes pályaválasztásban, életvitelének alakításában.
Szempontok
Az elméleti feladatok megoldása;
Pontos mérés mm-pontossággal;
A méretmegadás helyes alkalmazása;
Egyszerű műszaki rajzok, vetületi rajzok olvasása, rajzolása,
Az anyagok és eszközök, szerszámok helyes alkalmazása, használata;
Az épített környezet modellezése;
A gép mint technikai rendszer ismerete;
Az energiagazdálkodás és környezetvédelem összefüggéseinek ismeretei;
Logikai áramkörök modellezése;
Korszerű információs rendszerek ismerete;
Önműködő rendszerek, folyamatok elemzése,
A közúti, a légi, a vízi és a vasúti közlekedés rendszerének ismerete;
A közlekedési szabályok biztonságos értelmezése;
Tudja a következetes testápolás szabályait;
Az egészséges táplálkozás szabályainak ismerete;
A háztartási gépek biztonságos használata;
Háztartási napló vezetése és a takarékossági lehetőségek ismerete;
A növényápolás és növényvédelmi módszerek ismerete;
Rendelkezzen önismerettel és pályaismerettel.
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 
és tárgyi feltételek
Feltételek
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület ismeretanyaga elméleti és gyakorlati jellegű ismeretek ötvözete. A balesetvédelmi szempontok miatt a tantárgy tanításánál csoportbontás javasolt.
Tárgyi feltételek
A technika és az életvitel, háztartástan tanításához jól felszerelt szaktanterem és tankonyha kialakítása javasolt.
Mérő- és szerkesztőeszközök;
Az anyagok és átalakításukhoz szükséges alapanyagok (fa, műanyag, fonal, textília, fém) és eszközök, szerszámok;
Makettek, működő modellek;
Az építés feldolgozásához szükséges anyagok, eszközök és szerszámok;
Szerelőkészletek (gépszerelő készlet, elektrotechnikai és elektronikai készletek);
Számítógép, robot;
Elektroakusztikus átalakítók;
A közlekedési eszközök modelljei, terepasztal, kerékpár, tanpálya;
A háztartástan tanításához szükséges konyhatechnikai eszközök, háztartástechnikai eszközök;
A kertgazdálkodás eszközei;
Szemléltető- és oktatástechnikai eszközök.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Alapvető követelmények
Oktatásszervezés
Taníthatóság
Tanulhatóság
Tantervi felelősség (A tankönyv feleljen meg a Nemzeti Alaptanterv Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület 5-8. osztályos követelményeinek).
Újszerűség, eredetiség (A tankönyv tartalmában, felépítésében, rendszerezésében újszerű, eredeti legyen).
Műfaji kritérium (A tantárgy gyakorlati jellegét helyezze előtérbe).
Szakmai követelmények
Gyermeklélektani szempontok (A könyv ismeretanyaga feleljen meg a 10-14 éves korosztály átlagos fejlettségi szintjének).
Motiválás (Változatos lehetőséget biztosítson a tanulók érdeklődésének feleltetésére).
Didaktikai, szakdidaktikai kimunkáltság (Az új ismeretek feldolgozása során támaszkodik az előző években megszerzett ismeretekre).
Nyelvi és vizuális kommunikációs követelmények (A tankönyv szövege érthető, a képanyaga szemléletes és egyértelmű legyen).
Nyelvhelyesség, helyesírás
Nevelési szempontok
A tananyagban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása
Életszerűség (A tantárgy adta széles lehetőségeket használja ki).
5-8. évfolyam életkori sajátosságainak figyelembevétele
A tankönyvek mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a tanulók komplex személyiségformálásához.
Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlati ismeretek egységben történő tanítására.
A tankönyvben található feladatok, illusztrációk, ábrák önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak rögzítését, gyakorlati alkalmazását, önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a tanulókat.
A megismerő-, a cselekvő- és a kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozzák meg a tanulók „technikai műveltségét”.
A gyakorlati tevékenységek közben tudatosan fejlesszük a tanulók kézügyességét, kreativitását, problémamegoldó képességét.
A technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutassa be.
A közlekedési feladatok készítsék fel a tanulókat a biztonságos közlekedésre, a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a veszélyhelyzetek felismerésére.
Az Életvitel, háztartástan feladatai adjanak ösztönzést a tanulóknak egészségük tudatos megóvására, az önellátásra és a takarékos gazdálkodási szemlélet kialakítására.
Tantárgyi tantervek
5-6. évfolyam
Célok és feladatok
A környezet bemutatása, a természeti, társadalmi és technikai környezet történelmi elemzése. A környezet alapfogalmainak, az ember legfontosabb szükségleteinek megismerése. Az ember környezetátalakító tevékenységének vizsgálata a szükségletek kielégítése érdekében.
A kommunikáció és az információ életünkben betöltött szerepének felismerése. Egyszerű informatikai eszközök tudatos használatára törekvés kialakítása. A műszaki kommunikáció fontosságának megismerése. A műszaki rajzi alapok elsajátítása, a térszemlélet fejlesztése. Egyszerű testekről tudjon vetületi képeket készíteni. Ismerje a méretmegadás elemeit és tudja értelmezni azokat.
Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak és az anyagvizsgálatoknak elemi módszereinek ismerete.
Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése és alkalmazása. A szerszámok szakszerű használatának ismerete.
A természetes és emberi alkotással létrehozott terek, formák és térképző elemek esztétikai és ergonómiai követelményeinek ismerete.
Az otthon, a lakóház, a falu, a város mint közvetlen környezet elemzése, modellezése.
Technikai problémák felismerése és megfogalmazása utasítást közvetítő áramkörök segítségével.
A közúti közlekedés szabályainak és veszélyforrásainak megismerése. Tennivalók közlekedési baleset esetén. A tömegközlekedés szabályainak ismerete. A tömegközlekedés szabályainak ismerete. Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. Legyen jártas a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben, a legbiztonságosabb közlekedési útvonal kiválasztásában.
Következetes és rendszeres testápolás ismerete. Ismerje a lakás részeinek funkcióit, szerkezeti felépítését.
A tápanyagok és az egészséges táplálkozás kapcsolata, étrendkészítés, ételkészítési eljárások megismerése.
Ismerje a természetes és mesterséges szálasanyagok közti különbséget. Ismerjék a tudatos fogyasztói magatartást, és a célszerű gazdálkodást.
Ismerje a zöld növények szerepét, a haszonkertek és a díszkertek közötti különbségeket.
Témakörök
5. évfolyam
Témakörök
Javasolt 
óraszámok
Kapcsolódások
1. Ember és környezete 


Kommunikáció 


Anyagok és átalakításuk 



Épített tér és környezet 



Közlekedési ismeretek 



Életvitel, háztartástan 





Kertgazdálkodás alapjai
2 óra 


2 óra 


9 óra 



8 óra 



4 óra 



8 óra 





4 óra
Természetismeret 
Történelem 

Számítástechnika 
Rajz 

Természetismeret 
Matematika 
Rajz 

Történelem 
Természetismeret 
Rajz 

Környezetismeret 
Testnevelés és sport 
Anyanyelv és irodalom 

Környezetismeret 
Biológia 
Matematika 
Anyanyelv és irodalom 
Rajz 

Biológia 
Környezetismeret
Összesen:
37 óra

Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Ember és környezete 

Természetes környezet 







Technikai környezet 
Mesterséges környezet 
(H) (K)
Természetes és mesterséges környezet összehasonlítása. 
Az ember és a természet kapcsolatáról beszélgetés. 
Az ember és az állatok eszközhasználatának összehasonlítása. 
Az ember védekezése a környezet hatásai ellen. 
Az ember környezet-átalakító tevékenysége. 
Példák felsorolása a technikai környezetre. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
A természetes környezet és a technika kapcsolatának felfedezése konkrét esetekben. 
Képes legyen a közvetlen mesterséges környezet vizsgálatára, jellemzőinek megismerésére. 
A társadalmi és a természeti környezet összefüggéseinek megismerése. 
Felkészít a mesterséges környezetben való tájékozódásra. 
(k) (n) (p)
természetes környezet 
alkalmazkodás a környezethez; eszközhasználat; mesterséges környezet; technikai környezet; társadalmi környezet
2.
Kommunikáció 
Kommunikáció és technika 
Műszaki kommunikáció 
Kommunikációs és információs rendszerek 
A kommunikáció eszközei és módjai 
(E) (I) 

Hírközlés és távközlés összehasonlítása: különbözőségek és azonosságok 
Piktogramok tervezése, készítése (rajzlapon vagy számítógéppel). 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.4, 4.

Tudja a hír, a jel és az információ fogalmakat megkülönböztetni és használni. 
Az elképzelés rögzítése, közlése szóban, írásban, látszati rajzban. 
(k) (n) (szk) (p) (kr) (i)
kommunikáció 
adat, 
hír, 
információ, 
információs rendszer, 
jel, kód, kódolás, tömegkommunikáció
3. 


















Anyagok és átalakításuk 
Természeti és feldolgozott 
(átalakított) anyagok 

Anyagvizsgálatok 










Az anyagok feldolgozása, alakítása
Az anyagok csoportosítása. 
Anyagok a természetben, mindennapos környezetünkben. 
Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek megismerése. 
Az előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak megállapítása. 
Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása. 
Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése és alkalmazása.
Egyszerű alapanyagok alakítása, kéziszerszámok kezelése. 
A munkavégzéshez szükséges elemi kézügyesség, eszközhasználati jártasság, anyagminőség iránti érzék. 
Az anyag, forma, funkció és esztétikum összefüggésének felismerése. 
Lényeges jegyek felismerése modellalkotás kapcsán.
természeti anyagok, feldolgozott (átalakított) anyagok 
anyagvizsgálatok; fizikai vizsgálatok; anyagok tulajdonságai; előkészítő, alakító- szerelőműveletek; algoritmus; forma; funkció

Közlekedési eszközök modellezése 
A technikai rendszer folyamatai, a folyamatok energiaigénye 
(K) (T) (P) (E) 
Közlekedési eszközök megismerése, történeti áttekintése, működésük modellezése. 
Közlekedési eszközök modellezése 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Elemi tájékozottság a közlekedési eszközök működésében. 
A gyakorlati tapasztalatra és tanult tudásra épülő forma-, anyag-, szerkezet- és eljárásismeret. 
Algoritmikus gondolkodás kialakítása. 
Önálló munka-szervezés, munka-megosztás kialakítása. 
(d) (szk) (lk) (em) (p) (kr)
közlekedési eszközök, 
technikai rendszer, energia, 
jármű, 
hajó, 
gőzgép, 
repülő 
4.
Épített tér és környezet 
Tervezés, építés 













Műszaki ábrázolás
Egyszerű tervek, vázlatrajzok készítése, 
adott terv megvalósítása rajz alapján. 
Algoritmusok alkalmazása. 
Egyszerű, megvalósítható tervek készítése a gyakorlati tevékenységekhez. 
Mérés milliméter-pontossággal, a mérési eredmények feljegyzése. 
A műszaki rajz jelképei, rajzjelei alapján műszaki rajz készítése.
A probléma lényegének megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. 
A rendeltetésnek, a formának, valamint a készítési eljárásnak megfelelő megoldási terv kiválasztása, a terv elkészítése. 
A mérés és a méretek pontosságának szerepe a technikában. 
Az elképzelés rögzítése rajzban.
környezetkímélő tervezés; 
vázlatrajz; 
esztétikus környezet; 
harmónia 





mérés milliméter-pontossággal, 



műszaki rajz, 
műszaki rajz, jelképei, rajzjelei

Épített tér és környezet modellezése 
Környezetkímélő építés 
(H) (E) (K) (T)
Természetes és emberi alkotással létrehozott terek, formák és térképző elemek esztétikai és ergonómiai követelményeinek bemutatása. 
Az otthon, a lakóház, a falu, a város mint közvetlen környezet megismerése, elemzése, modellezése. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Egyszerű emberi szükségletek felismerése és a technikai lehetőségek belátása. 
Technikai összefüggések megértése ábrákról. 
A rendeltetésnek, a formának, valamint a készítési eljárásnak megfelelő megoldás kiválasztása és elkészítése. 
Eredményes műveleti sorrend betartása az alkotófolyamatban, térbeli tájékozódás a konstruálásban. 
Lényeges jegyek felismerése modellalkotás kapcsán. 
(szk) (lk) (p) (kr)
természetes és emberi alkotással létrehozott formák, terek, 
térképző elemek; 

lakás, 
lakóház, 
falu, 
városrész jellemzői; 
építési módok változásai; 
műveleti algoritmus; 
szerszámhasználati alapfogalmak 
5. 











Közlekedési ismeretek 

A közlekedés célja 

A közlekedés története, a kezdetek 


A közlekedés rendszere 



Gyalogosközlekedés 



Tömegközlekedés 
A közlekedési eszközök kialakulásának történeti áttekintése. 
A közlekedési rendszer részeinek bemutatása. 
A közlekedés és a szállítás eszközeinek tanulmányozása. 
A gyalogos közlekedés általános ismereteinek szemléltetése. 
A városi és vidéki gyalogosközlekedés különbségének elemzése. 
A tömegközlekedés utazási szabályainak összegyűjtése. 
A tömegközlekedés levegőszennyező hatásairól tájékoztatás. 
A környezet-szennyezés elkerülésének lehetőségeinek feltárása. 
Élő forgalmi helyzetek megfigyeltetése, azok elemzése.
A közlekedésben való biztonságos és felelősségteljes részvétel. 
A gyalogosközlekedés szabályainak alkalmazása a gyakorlatban. 
A városi és vidéki közlekedés sajátosságainak ismerete. 
Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. 
A tömegközlekedés szabályainak gyakorlati alkalmazása. 
a közlekedés célja; a közlekedés története; közlekedési magatartás; gyalogos-közlekedés; közlekedési szabályok; 
szállítás eszközei; 










tömegközlekedés; 
a tömegközlekedés szabályai; környezet-szennyezés

Kerékpáros közlekedés 
(K) (I) (TE) (T)
A kerékpáros közlekedés szabályainak gyakorlása (tanpályán). 
Kerékpáros közlekedési szituációk megoldása. 
Jellemző kerékpáros forgalmi helyzetek elemzése. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
Szabályismeret, szabályalkalmazás a biztonságos közlekedéshez. 
Helyes magatartásformák kerékpározáskor. 
(k) (d) (szk) (em) (kr)
a kerékpározás forgalmi szabályai; 
a kerékpár története, a kerékpározás technikája
6.
Életvitel, háztartástan 

A család egészsége 

A háztartás feladatai 



Egészséges táplálkozás
Beszélgetés 
a család egészségéről, 
a családi célkitűzésekről. 
A háztartási munka szervezésének elemzése. 

Egészséges táplálkozási szokások bemutatása. 
A táplálkozás jelentőségéről szemléltetés. 
Az élelmiszerek alkotó részeinek megbeszélése. 
Korszerű, környezetkímélő konyhai tevékenységek gyakorlása. 
Szelektív hulladékgyűjtés bemutatása.
Személyi higiéné iránti igény felkeltése. 
Egyszerű emberi szükségletek felismerése 
Célszerű gazdálkodás a munkával és idővel. 
Nyitottság a korszerű táplálkozás iránt.
a család személyi higiénéje; 
a család szükségletei; 
a család kívánságai; a háztartás feladatai; 

egészséges táplálkozás; 





élelmiszerek; korszerű, környezetkímélő konyhai tevékenység, 



szelektív hulladékgyűjtés. 

Ruházkodás 



A textilanyagok egyszerű vizsgálati módszerei 








A szálas anyagok feldolgozása
Az öltözködés története, meghatározóiról beszélgetés. 
A textilipar nyersanyagainak elemzése. 
A textilanyagok egyszerű vizsgálati módszereinek alkalmazása. 
Textilanyagok csoportosítása (növényi, állati eredetű és mesterséges szálas anyagok). 
Nemezelés, szövés, hímzés készítése.
Tudja alkalmazni a textilanyagok egyszerű vizsgálati módszereit. 










A tárgyak használata, célszerűsége, a környezet szépségének igénye.
textil anyagvizsgálatok: 
érzékszervi tapasztalás, nedvszívó képesség; 
növényi, állati és mesterséges szálas anyagok; 
nemezelés, 
szövés, 
hímzés 

Gazdálkodás 
(H) (E) (K) (I) (TE) (ÉN)

Az anyagi lehetőségek felmérése. 
Az árak ismerete és összehasonlítása. 
A zsebpénz beosztása. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.

A gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggések felismerése. 
Tudjon példákat mondani a pazarló, rongáló életmód és a családi gazdálkodás közötti összefüggésre. Gazdálkodás, környezettudatos magatartás. 
(k) (n) (szk) (é) (em) (p)
gazdálkodás 
családi gazdálkodás, 
árak, 
piac, 
kereskedelmi, szolgáltatói környezet, 
zsebpénz
7.
Kertgazdálkodás alapjai 

Talajművelés 


Növények a lakásban



Talajművelés, a talaj vizsgálata. 


A növények gondozása, ápolása
A természet jelenségeinek megfigyelése és figyelembevétele a növények gondozásában. 
A környezeti igény és a növények elhelyezésének összefüggései.
növények gondozása, ápolása; 
talajművelés; 
kötött, középkötött, laza talaj; talajlazítás, ásás, tömörítés, gyomirtás; talajszennyezés; 
szobanövények portalanítása; 
szellőztetés, öntözés, átültetés; szakszerű gondozás; 
a növények egyenletes fejlődése;

Zöldségnövények a konyhakertben 
(K) (TE) (F)
A zöldségtermesztés története. 
A zöldségnövények jellemzői és környezeti igényei. 
A növények fejlődése. 
1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4.
A környezetvédelmi lehetőségek felismerése. 
Tájékozottság a növények szerepéről. 
(szk) (é) (egy) (p) (kr)
zöldségnövények, jellemzőik; környezeti igény, 
soros, szórt, fészekbe vetés; csírázás, a hőigény és a vetésidő összefüggése; 
a növények fejlődése
6. évfolyam
Témakörök
Javasolt 
óraszámok
Kapcsolódások
1. Az ember és környezete
2 óra
Természetismeret 
Földünk és környezetünk 
Fizika
2. Kommunikáció
4 óra
Számítástechnika 
Anyanyelv és irodalom 
Matematika 
Rajz
3. Anyagok és átalakításuk
6 óra
Biológia 
Fizika 
Természetismeret
4. Épített tér és környezet
6 óra
Társadalomismeret 
Matematika 
Rajz
5. Gép mint technikai rendszer
4 óra
Matematika 
Fizika
6. Közlekedési ismeretek
4 óra
Testnevelés és sport 
Történelem 
Anyanyelv és irodalom 
Biológia
7. Életvitel, háztartástan
7 óra
Anyanyelv és irodalom 
Biológia 
Történelem 
Földünk és környezetünk 
Rajz 
Matematika
8. Kertgazdálkodás alapjai
4 óra
Biológia 
Környezetismeret
Összesen:
37 óra

Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Az ember és környezete 
Természetes és mesterséges környezet 






Az energia 
(H) (K) (F)


A természeti folyamatok, a természet törvényeinek megfigyelése. 
Az ember védekezése a környezet kellemetlen hatásai ellen. 

A technikai környezet körültekintő, gondos felhasználásának megbeszélése. 
A természetes és mesterséges rendszerek működéséhez energiára van szükség 
(példák felsorolása). 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.


Az emberi hatások, lehetőségek és szerep felismerése a közvetlen környezet kialakításában. 
A mesterséges környezettel kapcsolatos helyes viselkedés. 
A szakképzettség szerepének és jelentőségének felismerése. 
Az emberi problémák és a technikai lehetőségek feltárása. 
(k) (n) (lk) (p) (kr)


természeti folyamatok; 
a természet törvényei; az ember védekezése; technikai környezet, 

természetes rendszerek, mesterséges rendszerek, energia
2.
Kommunikáció 
Az információ átadásának története 


A jelek világa. 
Jelrendszer és információ. 





A számítógép fejlesztésének története. 
Kommunikáció 
számítógéppel

Az információ átadásának történetének megismerése, gyakorlati működtetésük. 
Logikus, algoritmikus gondolkodás használata. 


A számítógép fő egységeinek megismerése, a számítógép üzembe helyezése

Legyen tájékozott az információátadás folyamatában. 









A technikai újdonságok befogadása. 
A tanulás szerepe a folyamatos fejlődésben.
jelrendszer, 
információ, 
információ átadásának története: 
kürtjel, rovásírás, 
beszéd, fényjel, 
könyv, 
telefon, távíró, 
telex, 
rádió, televízió, 
telefax, 
mobiltelefon, 
számítógép, 
fénymásolók, 
internethálózat. 
a számítógép fő egységei; 
a számítógép-fejlesztés története:









Műszaki kommunikáció 
(E) (I) (T) (F) 







Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok készítése és olvasása. 
(1., 2., 3.1, 3.2, 3.4, 4.
Műszaki kommunikációs eljárások alkalmazásának gyakorlása. 
Konkrét pályaterületek, ahol dominálnak a térbeli tájékozódás követelményei és térszemlélet fejlettsége. 
(k) (szk) (lk) (p) (kr) (i)
műszaki kommunikáció, axonometrikus rajz, vetületi rajz
3.
Anyagok és átalakításuk 
Az anyagok tulajdonságai 




Az anyagok feldolgozása 



A fa megmunkálása 



A műanyagok megmunkálása 
(E) (K) (T) (P)

Újabb tapasztalatok szerzése az anyagok tulajdonságairól. 
Az anyagok fizikai vizsgálata, 
a faanyagok vizsgálata. 
Anyagkiválasztás tulajdonság és funkció összefüggéseinek alapján az előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A fa szerkezetének vizsgálata. 
A fa hibáinak, betegségeinek bemutatása. 
Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése és alkalmazása, modellezés. 
Szerkezeti kötések bemutatása, készítése. 
A műanyagok 
Mi a műanyag? 
A műanyagok gyártása. 
A műanyagok csoportosítása, vizsgálata. 
Műanyagok feldolgozása. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.

A technika és környezet kapcsolatának felfedezése konkrét esetekben. 
A környezetszennyezés megelőzésének ismerete, 
környezetkímélő technológiák alkalmazása. 
A tárgyak mint eszközök funkcióinak felismerése a környezet-alakításban. 
A műveleti algoritmus szakszerű követése a tervezései és a kivitelezési folyamatban. 
Individuális különbségek az anyagok kezelésében, anyagérzékenység. 
Probléma- 
felismerés. 
(d) (szk) (lk) (p)

a fa tulajdonságai: 
hajlíthatóság, szilárdság, forgácsolhatóság, keménység 
anyagkiválasztás, tulajdonság és funkció összefüggése, 
a fa szerkezete, felépítése. 
fahibák, a fa betegségei, 
fapótlók, 
szerkezeti kötések 
műanyagok 
műanyagok gyártása: 
nyomóeljárás, 
sajtolóeljárás, 
fröccsöntés, 
extrudálás, 
fóliagyártás; 
hőre lágyuló, 
hőre keményedő anyagok
4.
Épített tér és környezet 








Tervezés, építés 




Műszaki ábrázolás 



Építés 
(ÉN) (H) (E) (K) (T)
Makett és modell szerepe és különbségei a valóság megismerésében. 
Emberi hajlékok fejlődésének szemléltetése. 


Tervezés és vázlatrajz készítése. 
A méretmegadás helyes alkalmazása. 

Egyszerű műszaki rajz készítése a műveleti algoritmus betartásával. 
A házépítés menete. 
Házmakett és lakás modellezése. 
A lakás jellemzői, funkciói, belső terei, a részek kapcsolatai 
A lakás és környezete. 
Energiatakarékos lakások. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A földrajzi és éghajlati viszonyok és az építkezés összefüggéseinek felismerése. 
Technikai összefüggések meglátása az ábrából. 

A mérési pontosság jelentősége a technikában. 
Mérés mm-pontossággal. 
Rajzok értelmezése. 



Alakfelismerés, arányok mérlegelése. 

A lakáskultúrában használt technika előnyeinek és szépségeinek felismerése. 
(szk) (lk) (p) (kr)
makett, 
modell; 
emberi hajlékok fejlődése 





tervezés, 
vázlatrajz, méretmegadás, 
műszaki ábrázolás, 
rajzok értelmezése; 



házépítés menete, lakás funkciói, 
a lakás belső terei, a részek kapcsolatai energiatakarékos lakások 
5.
Gép mint technikai rendszer 

(I) (T) (F)

Utasítást közvetítő áramkörök. 
Logikai áramkörök értelmezése és építése 
(ÉS; VAGY; és VEGYES kapcsolás). 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.

Technikai problémák felismerése és megfogalmazása. 
(k) (n) (szk) (lk) (p) (kr) (i)

utasítást közvetítő áramkörök; 
logikai áramkörök; 
igazságtáblázat
6.
Közlekedési ismeretek 




Gyalogos- és kerékpáros közlekedés 





Biztonságos közlekedés 
(ÉN) (E) (K) (I) (TE) (T)

Szárazföldi közlekedés története, 
a közlekedési eszközök fejlődésének tanulmányozása. 
A kerékpár működése, állapota és karbantartása. 
Balesetet megelőző magatartás gyakoroltatása és elsajátítása. 
Kerékpáros vezetéstechnikai gyakorlatok tanpályán. 
Segítségnyújtás közlekedési baleset esetén. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.





A közlekedés jelzéseinek helyes értelmezése. 
A szabályok betartásának szükségessége. 
Felelősség a közlekedésben. 
Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. 
Kötelező segítségnyújtás. 
(szk) (em) (p) (kr) (i)

szárazföldi közlekedés története, 
közlekedési eszközök fejlődése, 
kerékpár működése, 
karbantartása, 
baleset- 
megelőzés, 
biztonságos közlekedés; 
segítségnyújtás
7.
Életvitel, háztartástan 
A család egészsége 





Egészséges táplálkozás

Személyi higiéné a kamaszkorban, következetes és rendszeres testápolás fontosságának elemzése. 
A kornak megfelelő energiát és tápanyagot tartalmazó táplálékok elemzése. Egészséges tápanyagarányok, étrend bemutatása. Rendszeres étkezés megbeszélése. 
Konyhatechnikai eljárások készítése, ételek tárolása. Terítés, tálalás.

A tisztaság az egészséges élet alapfeltétele. 
Tudja önmagát és környezetét tisztán tartani. 
Alkalmazzák a helyes táplálkozás szabályait. 


személyi higiénia a kamaszkorban; 
testápolás, 



tápanyagok, 
táplálékok, 
tápanyagarányok, 
ételkészítési eljárások, 
ételek tárolása, 
terítés, 
tálalás 

konyhatechnikai műveletek

Ruházkodás 
A ruhaneműk célszerű használata, gondozása 






Lakás, lakókörnyezet
A ruhaneműk egyszerű ápolása, gondozása, rendben tartása. 
Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások. 


A lakás és az iskola mint mesterséges emberi környezet szemléltetése. 
Lakás és iskolahigiéné (jól szellőztethető, világos, száraz lakás). 
A lakás funkciói és szerkezete, térszükséglet bemutatása. 
A lakás különböző helyiségeinek funkciói. 
A lakás ápolása, karbantartása. 
Saját szoba önálló tervezése.
A ruházat gondozásának alapvető tevékenységei, szokásai. 
Ruházatuk feleljen meg az öltözködés egészségügyi, higiéniai követelményeinek. 
Legyen képes a lakást otthonossá tenni, szobáját saját egyéniségének megfelelően 
kialakítani. 
Legyen igényük közvetlen környezetük tisztán tartására, gondozására. 

ruhaneműk ápolása, gondozása 








lakás és iskola higiéné, a lakás funkciói és szerkezete, térszükséglet, 
lakásápolás és karbantartás

Munkaszervezés 
A háztartási munkák fajtái 
Háztartási munkamegosztás
A háztartási munkafolyamat megfigyelése, elemzése. 
A munka beosztása, munkaterv készítése. 
A háztartási hulladékok szelektív gyűjtése.
Felelősség a rendszeres napi feladatok ellátásában.
háztartási munkák; munkamegosztás, hulladékok szelektív gyűjtése 


Gazdálkodás 
(H) (E) (K) (TE) (T) (ÉN)
A család gazdálkodásának belső összefüggéseinek elemzése. 
A bevétel és kiadás tervezési módjai. 
Állandó, alkalmi és változó kiadások tervezése. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.,
A pénz szerepe a háztartás-gazdálkodásban. 
(n) (d) (szk) (é) (em) (p) (kr)
gazdálkodás; 
bevétel, 
kiadás, 
állandó, alkalmi és változó kiadások
8.
Kertgazdálkodás alapjai 
Szobanövények gondozása, ápolása 






Zöldségfélék szaporítása, növényvédelem 
(K) (TE) (P)

Otthont és iskolát díszítő növények ápolása. 
A szobanövények, mint a lakáskultúra elemeinek szemléltetése. 
Szobanövények szaporítása. 
Palántanevelés, ápolási munkák, szaporítás. 
Vegyszer nélküli növényvédelem bemutatása. 
1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4.

Tudjon tájékozódni a környezeti feltételekről. 









A környezetvédelmi lehetőségek felismerése. 
(szk) (é) (em) (p)

szobanövények gondozása, szobanövények szaporítása 





zöldségfélék szaporítása, 
vegyszer nélküli növényvédelem, palántanevelés, 
A továbbhaladás feltételei
A természet törvényeinek és a természeti folyamatoknak, az energia felhasználási lehetőségeinek ismerete.
A kommunikáció és az információ életünkben betöltött szerepének felismerése.
Tudjon egyszerű axonometrikus és vetületi rajzokat olvasni és készíteni. Ismerje a méretmegadás elemeit és tudja értelmezni azokat.
Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait és az anyagvizsgálatok elemi módszereit.
A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.
Tudja az otthont, a lakóházat, a falut, a várost mint közvetlen környezetet elemezni, modellezni.
Tudjon utasítást közvetítő áramköröket építeni, és igazságtáblázatot elkészíteni.
Ismerje a közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályait és veszélyforrásaikat. Alkalmazza az utazással kapcsolatos helyes magatartásformákat.
Ismerje a következetes és rendszeres testápolást, és alkalmazza az egészséges tápanyagokat az egyszerű ételek készítésében.
Tudja a hulladékokat szelektíven gyűjteni és tárolni.
Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást.
7-8. évfolyam
Célok és feladatok
A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a fenntartható fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása és elemzése a felhasználhatóság szempontjából.
Az energia, a nyersanyag és az információ termelésének, illetve előállítási módjainak, továbbá felhasználásuk területeinek, folyamatainak, és azok összefüggéseinek ismertetése.
A technikai rendszer fogalmának megismerése, használata; technikai rendszerek (gépek, géprendszerek, rugalmas gyártórendszerek, hálózatok) és folyamatok (információszerzés és információfeldolgozás, gyártási technológiák) elemzése.
A technikai rendszer irányításának (vezérlésnek, szabályozásnak) a lényege. Számítógéppel vezérelt rendszerek.
A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése szóban és folyamatábrán.
Nagy feltalálók és találmányok sorának bemutatása, különös tekintettel a magyarokra.
A közlekedési ismeretek tanításánál megismert szabályok a fiatalokban készséggé váljon, a veszélyhelyzetet tudja önállóan, gyorsan felismerni és biztonságosan elhárítani.
Tudja a gyakorlatban a készségszinten alkalmazni a kerékpáros közlekedés szabályait.
Alkalmazza az udvarias, előzékeny magatartást a közlekedésben is.
Tudja, hogy mit tettek a magyarok a közlekedés fejlesztésében.
Ismerje a környezetkárosító hatásait, a helytelen életvitelből adódó ártalmakat.
Ismerje a dohányzás, az alkohol káros hatásait és a kábítószer-fogyasztás veszélyeit.
Tudja a helyes táplálkozási módszereket. A hibás táplálkozási szokásokat és divatokat tudja elutasítani.
Tudja a konyhatechnikai eljárásokat alkalmazni.
Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, biztonságos és energiatakarékos működtetése.
Ismerje a takarékosság főbb lehetőségeit.
Tudja a piaci árakat elemezni, az árakat és a minőséget összehasonlítani, és ésszerűen dönteni.
Tudja a fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban érvényesíteni.
Tudja ápolni, gondozni a lakókörnyezetében élő növényeket.
Ismerje a biológiai, mechanikus és kémiai növényvédelmet.
Ismerje a pályákkal, munkával kapcsolatos fogalmakat, terminológiákat.
Legyen tisztában önmaga képességeivel, felkészültségével.
Témakörök
7. évfolyam
Témakörök
Javasolt 
óraszámok
Kapcsolódások
1. Az ember és környezete
2
Természetismeret 
Történelem 
Földünk és környezetünk
2. Kommunikáció
4
Számítástechnika 
Matematika 
Anyanyelv és irodalom 
Rajz
3. Anyagok és átalakításuk
5
Földünk és környezetünk 
Kémia 
Történelem
4. Gép mint technikai rendszer
6
Matematika 
Fizika
5. Közlekedési ismeretek
4
Testnevelés és sport 
Fizika 
Anyanyelv és irodalom
6. Életvitel, háztartástan
10
Biológia 
Természetismeret 
Társadalomismeret 
Kémia 
Matematika 
Anyanyelv és irodalom
7. Kertgazdálkodás alapjai
4
Természetismeret 
Biológia
8. Pályaorientáció
2
Anyanyelv és irodalom 
Társadalomismeret
Összesen:
37 óra

Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Az ember és környezete 
Az energia előállítása és felhasználása 




Energiatermelő technológiák 
(H) (K) (P) 



Energiafelhasználás a különböző korokban. 
Ásványi és megújuló energiahordozók csoportosítása. 

Erőművek működésének összehasonlítása 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.


Ismerjék az energiafelhasználás új útjait, a megújuló energiaforrások használatának előnyeit és korlátait. 
Környezetkímélő technológiák, környezetkímélő és alternatív energiaforrások ismerete. 
(k) (n) (lk) (p) (kr)

energia 
energia előállítása, energiafelhasználás, ásványi energiahordozók, megújuló energiahordozók, erőművek, energiatermelő technológiák
2.
Kommunikáció 
Információs rendszer 
Műszaki kommunikáció 




A műszaki rajz készítésének algoritmusa 




A számítógép mint információtovábbító és átalakító rendszer 
(E) (I) (T) (P)
Az egyszerű érzékelők ismerete és használata. 
A jel és kód fogalmának alkalmazása. Rádió adás-vétel, telefonhasználat. 
Műszaki rajzi szabványok készítése. 
A szabályok szerepe. 
Egyszerűbb metszeti ábrázolás készítése. 

A számítógép használata. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.4, 4.
A technikai eredmények szakszerű, gondos használata, szépségének örömteli átérzése. 


Rajzolvasás. 
Kommunikációs készség a terv gondolatának megértéséhez, illetve megjelenítéséhez szóban, vizuálisan. 
Ismerjenek számítógéppel segített folyamatokat. 
(k) (szk) (lk) (p) (kr) (i)
egyszerű érzékelők, jel, kód 






műszaki rajzi szabványok, metszeti ábrázolás: teljes metszet, félnézet, félmetszet, kitöréses metszet. 
számítógép, 
helyi hálózatok, 
modem, 
telefonvonalak korlátai
3.
Anyagok és átalakításuk 
Anyagforrások (készletek) 

Anyagtudomány és technológiai átalakítás, állapotmegóvás 


Az anyagok tulajdonságai 



Tulajdonság és felhasználás 





Anyagforrások, a fémek előfordulása 




A fémek előállítása (technológia) 
Anyagvizsgálatok
Megújuló és nem megújuló készletek tanulmányozása 
Tapasztalatok, ismeretek, az anyagok felhasználásáról, átalakításáról, állapotmegóvásáról. 
Tulajdonság, funkció, helyettesítés, cserélhetőség szempontjainak megállapítása. 
Fizikai, kémiai, mechanikai szempontú csoportosítás. 
Az anyagok funkciók szerinti csoportosítása. 

A fémek története. 
A fémek technológiai tulajdonságai és alkalmazásaik. 
Ötvözet, ötvözés. 
Az acélgyártás és alumíniumgyártás technológiai vázlatának összevetése. 
Anyagvizsgálatok 
pl. szakító-, nyíró-, hajlító- és fárasztóvizsgálatok.
A mesterséges környezet rendszerezése, jellemzőinek megismerése, vizsgálata, elemzése. 
Az emberi szükségletek és igények meghatározó szerepe a társadalmi, a gazdasági és a technikai fejlődésben. 
A környezetalakítás, az állapotváltoztatás törvényszerűségei. 
A technikai környezet megfigyelése alapján a probléma meghatározása. 


Az emberiség történetében az alapvető technikai problémák és a találmányok kapcsolatának megértése, ismerete. 

anyagforrások, 
megújuló, nem megújuló, nem megújuló készletek. 
anyagtudomány, technológiai átalakítás, állapotmegóvás, 
tulajdonság, 
funkció, 
helyettesítés, 
cserélhetőség szempontjai. 
fizikai, 
kémiai, technológiai szempontú csoportosítás. 
anyagok funkciók szerinti csoportosítása. 

fémek, 
a fémek technológiai tulajdonságai, ötvözet, ötvözés, acélgyártás, alumíniumgyártás, anyagvizsgálatok: szakító-, hajlító-, nyíró- és fárasztóvizsgálatok

Tervezés, modellezés 
Tervezés 
Mérés 
Műszaki ábrázolás 
(K) (I) (T) (P)
Tervvázlat készítése 
Mérés mm, illetve 0,1 mm-pontossággal 
A műveleti algoritmus szakszerű követése. 
A terv alapján modell elkészítése. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
A problémahelyzet megfogalmazása szóban, írásban, rajzban és modellben. 
(d) (szk) (lk) (p) (kr) (i)
mérés mm; 
0,1 mm pontossággal, 
4.
A gép mint technikai rendszer 
Az ember és a gép, 
a gépek környezetünkben 

Géprendszerek és részeik 







Gépegységek modellezése, közlőművek 


A kerékpár mint összetett gép
A gépek szerepe az ember életében. 
Néhány gép vizs-gálata, feljegyzések készítése. 
A gépek és géprendszerek fejlődésének tanulmányozása. 
A gépek működésének bemutatása. 
A géprendszer blokksémájának elkészítése. 
A mechanikai transzformátorok, 
egyszerű mechanizmusok, 
gépelemek 
modellezése. 
A kerékpár története. 
A kerékpár szerkezete. 
A karbantartás alapjainak bemu-tatása.
Az alkotó-, elemző-, értékelő munkában az ajánlott lehetőségek alkalmazása. 
Az ismeret és a szabályok szerepének megismerése a munka-tevékenységben. 
Technikai probléma megfogalmazása. 
A terv funkcionális és formai megfelelése. 
Az algoritmus bemutatása. 
Az alapvető emberi szükségletek és a technikai lehetőségek közötti különbség megismerése. 
technikai rendszer 
a gép 
a környezet gépei, 
a géprendszer részrendszerei, 
a gépek működése, 
erőgép, 
közlőmű, munkagép, 
közlőművek, 
mechanikai transzformátorok, egyszerű mechanizmusok, gépelemek. 
a kerékpár szerkezete, karbantartása; 
erőgépek: 
a dugattyús gőzgép, 
a belső égésű motor, 
a villamos motor és a generátor.

Erőgépek 
(K) (I) (TE) (T) (P) 

A dugattyús gőzgép szerkezete és működésének tanulmányozása. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Tapasztalatok gyűjtése és rendszerezése a közlekedés jellemző gépeiről, jelentős magyar és külföldi feltalálókról. 
(szk) (lk) (p) (kr) (i)
technikatörténet, 
feltalálók, 
találmányok
5.
Közlekedési ismeretek 
Közlekedéstörténet 
A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere 


Kerékpáros közlekedés 
(ÉN) (K) (I) (TE) (T)
A közlekedési eszközök környezetkímélő használata. 
A közúti közlekedés szabályainak elemzése. 
A kerékpáros közlekedés szabályainak kiterjesztése. 
Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak alkalmazására 
A kerékpár szerkezete, karbantartásának bemutatása. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
A közlekedési szabályok helyes megítélése. 
A felelősség iránya, tartalma, jelentősége és szabálytudat. 


Ismerje fel a kerékpáron közlekedőre leselkedő veszélyeket. 
A közlekedési jelzések biztonságos értelmezése. 
(k) (d) (szk) (é) (em) (kr)
a közlekedés rendszere, 
a közúti közlekedés szabályai; 



a kerékpáros közlekedés szabályai, 
a kerékpáros közlekedést befolyásoló körülmények (láthatóság, elvakítás), a kerékpáros magatartás (védekező, előrelátó, vezetés); kerékpár szerkezete, karbantartása

6.
Háztartástan, életvitel 
A család egészsége 
A test tisztán tartása, a személyi higiénia 


Egészséges táplálkozás és konyhatechnikai eljárások 

Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor tervezése
Személyi higiéné a pubertáskorban, 
egészségrontó hatások elemzése. 
Tiszta öltözet és a környezeti tisztaság alkalmazása. 
A mai táplálkozási szokások eredetének megbeszélése. 

Étrend összeállítása, a tápanyagtartalom kiszámításával. 
Ebéd tervezése ár- és időkalkulációval. 
Ebéd készítése.
Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás. 

Ruházatuk feleljen meg az öltözködés egészségügyi, higiéniai és esztétikai követelményeinek. 
Helyes étkezési szokásokat alakítson ki. 
Ismerje az ételkészítés alapelemeit. 
Tudjon ebédet tervezni és készíteni.
tisztaság, ápoltság, 
a bőr ápolása, helyesen és helytelenül levágott köröm, a haj gondozása, fogápolás; 
az öltözködés szabályai; környezethigiéné a lakásban és az iskolában; 
tápanyagaink (teljes értékű, nem teljes értékű); komplettálás, 
konyhatechnikai eljárások: előkészítő, elkészítő, 
kiegészítő műveletek 



Lakás, lakókörnyezet 
A lakás szerepe, kialakítása
A lakás különböző helyiségeinek kialakítása. 
Közművesítés tervezése. 
A lakás berendezése 
A szemét és hulladék gyűjtése, 
tárolása, 
ártalmatlanítása.
Ismerje a lakást alkotó helyiségek funkcióit, célszerű kialakítási módjait. 
Legyen képes egyszerű lakótér berendezésére, a lakás otthonossá tételére. 
Alkalmazza a szelektív hulladéktárolást. 
A piaci kínálat kritikus megítélése, minősítése.
a lakás szerepe, 
kialakítása, 
tájolása, 
a lakás helyiségei, 
a lakás berendezése, ergonómia; 

Ruházkodás
Textíliák alapanyaga és felhasználása. 
Textíliák csoportosítása.
Tudják ruhájukat gondozni, javítani.
textíliák, 
textíliák csoportosítása, 
tisztítási, 
mosási eljárások, 
gépi mosás

Háztartási munkák
Tisztítási és mosási eljárások alkalmazása. 
Gépi mosás gyakorlása. 
Munkafolyamatok megfigyelése, elemzése, 
időmérés. 
Napi, heti, havi munka tervezése. 
Vendéglátás tervezése, szervezése.
A háztartási munkák megszervezésének célszerű módjai. 
Felelősség a rendszeres napi feladatok ellátásában. 
Tájékozottság az elemi szolgáltatások használatában.
teljesítőképesség alakulása a nap folyamán; 
a munka ésszerűsítésének lehetőségei, 
ergonómia; 
vendéglátás tervezése, szervezése 

Gazdálkodás 

Háztartási jövedelmek és kiadások 
Piaci árak elemzése, fogyasztási érdekvédelem 
(H) (E) (K) (TE) (T) (ÉN)
Költségvetés készítése. 

A piaci árak elemzése, az árak és a minőség összehasonlítása. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. 
A háztartási megtakarítási lehetőségeinek kihasználása. 
Tudja a piaci árakat elemezni, az árakat és a minőséget összehasonlítani, valamint ésszerűen dönteni. 
(k) (n) (d) (szk) (é) (em) (p) (kr) (i)
háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 
a háztartások kiadásai, 
piaci árak elemzése, fogyasztói érdekvédelem, 
a család pénzgazdálkodása
7.
Kertgazdálkodás alapjai 
A talaj és művelése 






Növényszaporítás, növénytermesztés növényápolás 
(K) (TE) (F)


Talajvizsgálatok végzése. 





Növények vetése, ápolása, gondozása 
1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 4.


A tanuló ismerje a talajok kialakulását, fajtáit. 
Ismerje fel a természetes tápanyag-utánpótlás előnyeit. 

A környezetbarát agrotechnika jelentőségének, alternatíváinak felismerése. 
(szk) (é) (em) (kr)


a talajok kialakulása, talajfajták, 
hőmérséklet, vízgazdálkodás, tápanyagfajták, talajerő (utánpótlás), talajművelés; 
növényszaporítás, növénytermesztés, növényápolás
8.
Pályaorientáció 
Az eredményes munkavégzés pszichés összetevői 









Pályaismeret 
(I) (T) (ÉN) (F)

Olyan foglalkozások gyűjtése, amelyeknél egyes képességek megléte elsődleges. 
Egyes képességek rangsorolása aszerint, hogy miben tartja magát a legjobbnak. 
Pályaválasztási alapfogalmak összegyűjtése. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.

A tanuló ismerje reálisan saját képességeit, hiányosságait. 
Tudatosan törekedjen képességeinek fejlesztésére. 




Összefüggések keresése az érdeklődési területek és a pályaelképzelések között. 
(k) (n) (d) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)

önismeret, tudatos képességfejlesztés, érdeklődés megvitatása 




pályaismeret
8. évfolyam
Témakörök
Javasolt 
óraszámok
Kapcsolódások
1. Az ember és környezete
3 óra
Természetismeret 
Történelem 
Földünk és környezetünk 
Fizika
2. Közműrendszerek létrehozása és működtetése
3 óra
Fizika 
Földünk és környezetünk 
Történelem
3. Kommunikációs rendszerek
4 óra
Számítástechnika 
Anyanyelv és irodalom 
Matematika 
Rajz
4. Irányítástechnika
6 óra
Számítástechnika 
Fizika
5. Közlekedési ismeretek
4 óra
Testnevelés és sport 
Anyanyelv és irodalom 
Fizika 
Környezetvédelem
6. Életvitel, háztartástan
10 óra
Biológia 
Természetismeret 
Kémia 
Matematika 
Anyanyelv és irodalom
7. Kertgazdálkodás alapjai
4 óra
Természetismeret 
Biológia
8. Pályaorientáció
3 óra
Anyanyelv és irodalom 
Társadalomismeret
Összesen:
37 óra

Tartalmak

Témakörök, konkrét tartalmak
Tevékenységek
Képességek, kompetenciák
A tartalom fogalomrendszere
1.
Ember és környezete 
Energiaellátó rendszerek 
Villamosenergia-rendszerek 

A lakás elektromos hálózata 

(K) (TE) (T)
A villamos energia rendszerének szemléltetése. 
Az elektromos áram útjának bemutatása az erőműtől a fogyasztóig. 
Villamos berendezések a lakásban. 
A fogyasztók és névleges teljesítményük. 
A fogyasztás kiszámítása a fogyasztók névleges teljesítményének ismeretében. 
A lakás villamos berendezéseinek helyes használata. 
Baleset-megelőzés, érintésvédelem. 
Teendők áramütéskor és elektromos tűz esetén. 
A villanyvilágítás története. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Ismerje fel az energiagazdálkodás és a környezetvédelem összefüggéseit. 
Legyen áttekintése a lakás elektromos hálózatáról. 
A munkaműveletek, technológiák, valamint a mesterséges környezet változásai, kapcsolatának felismerése, vizsgálata. 
A problémák megoldásához szükséges beállítódás és az érdeklődés szerepének belátása. 
Ismerje a villamos áram élettani hatását, veszélyeit, biztonságtechnikai rendszerét. 
(k) (n) (d) (szk) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)
elektromos energia; az elektromos áram termelése, az áram szállítása, a lakás elektromos hálózata, a fogyasztórendszer; a háztartás energiaellátása, energiacsökkenési lehetőségek, az elektromos áram, veszélyei, az áram élettani hatása: 
hőhatás, 
mágneses hatás, vegyi hatás
2.
Közműrendszerek létrehozása és működtetése 
Vízvezetékrendszerek 


















Fűtési rendszerek 
(K) (TE) (T)
Különböző korok vízvezetékrendszereinek bemutatása. 
A csapos kutak, a víztározók és a víztornyok funkciójának ismertetése. 
Közlekedőedények elvén alapuló modellek építése. 
A csatornahálózatok szemléltetése, jelentőségének bemutatása. 
A települések és a lakások vízvezeték és csatornahálózata, 
jelentőségük bemutatása. 
Nagyüzemi szennyvíztisztítás. 
A fűtés története 
Egyedi, központi és távfűtés elemzése. 
Hőközpontok, fűtőművek, fűtőerőművek szerepe a távfűtésben. 
A lakás fűtése. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.,
Az érdeklődésen alapuló információk és az egyéni tapasztalatok összekapcsolása. 
A szükségletek és lehetőségek közötti különbségek. 
A közvetlen mesterséges környezet felelős, tudatos, célszerű alakítása. 
Tájékozódás a technika világában. 
Technikai problémák felismerése és megfogalmazása. 
A környezetbarát technika jelentősége. 
Problémafelismerés, az emberi problémák és a technikai lehetőségek feltárása. 
Energiatakarékosság és a környezet megóvása. 
Gazdasági szemlélet; takarékosság, hatékonyság elemzése. 
(k) (n) (d) (szk) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)
a víz útja, vízvezeték-rendszerek kiépítése, korszerű vízellátás, csatornázás, 
a víz előállításának útja, víznyelés, víztisztítás, szállítás, fogyasztás, 
a lakás vízellátó rendszere. 









fűtési rendszerek, a fűtés története, egyedi fűtés, az épületek központi fűtése; energiatakarékosság
3.
Kommunikációs rendszerek 
Korszerű információs rendszerek 





Elektroakusztikus átalakítók működése 










Az ember mint információhordozó 
Műszaki ábrázolás 
(ÉN) (T) (E) (K) (I) (TE) (F)
Az információs rendszerek működése. 
Adatbázis; világméretű információs hálózatok 
bemutatása. 

Mikrofon, 
Hangszórók működtetése 
A korszerű érzékelők és elektroakusztikus átalakítók alkalmazása. 
A hanghordozó és lejátszó eszközök (magnetofon, lemezlejátszó, CD-lejátszó) használata. 


Jelképes ábrázolás. 
Metszeti ábrázolás készítése. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.4, 4.
A technikai probléma megfogalmazása 
A kulturáltan használt technika előnyeinek és szépségeinek felismerése. 
Otthon és az iskolában található audiovizuális eszközök biztonságos, szakszerű, önálló kezelése. 
Tudjanak tájékozódni a technikai környezetben, összevetve az emberi igényekkel és lehetőségekkel. 
A gondolat közérthető megfogalmazása szóban, írásban, látszati és műszaki ábrában. 
(k) (n) (szk) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)
információs rendszerek, 
adatbázis, elektroakusztikus átalakítók, 
mikrofon, hangszórók, érzékelők, hanghordozók, 












jelképes ábrázolás, metszeti ábrázolás
4.
Irányítástechnika 
Önműködő rendszerek 
A vezérlés és a szabályozás 






Számítógéppel vezérelt rendszerek 

(E) (K) (I) (T) (F)
Önműködő rendszerek és berendezések bemutatása. 
A vezérlési folyamat elemzése. 
Vezérlés és szabályozás modellezése. 
Jelfogós vezérlő és vezérelt rendszerek vizsgálata. 
Számítógépes irányítás: robotika, CNC, rugalmas gyártórendszerek. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.
Ismerjék fel a technika szükségességét, értékét, jelentőségét, hasznát és veszélyeit. 
A korszerű technológiák összehasonlítása és a közös vonások kiemelése. 
Ismerjék fel számítógép és a robotok jelentőségét a tanulásban és a mindennapi életünkben. 
Elemzőképesség fejlesztése. 
(k) (n) (d) (szk) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)
irányítástechnika; 
vezérlés, szabályozás, az irányítás folyamata: érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás, 
nyitott hatáslánc, zárt hatáslánc, a vezérlés folyamata, 
kézi vezérlés, kormányzás, vezénylés, önműködő vezérlés, követő vezérlés, programvezérlés, 
kézi és önműködő szabályozás; 
számítógépes irányítás, robotika, 
CNC
5.
Közlekedési ismeretek 
A közlekedési partnerkapcsolat 




A gépjárművek osztályozása 









A városi és a vidéki közlekedés 
(ÉN) (K) (I) (TE) (T)
A gyalogosok, a kerékpárosok, a segédmotoros-kerékpárosok és a személygépkocsi-vezetők közlekedési veszélyeinek megbeszélése. 
A gépkocsi és a motorkerékpár működésének tanulmányozása. 
Környezetkímélő közlekedési eszközök. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. 


A közvetlen lakókörnyezet közlekedési szerkezetének tanulmányozása. 
Milyen lesz a jövő hazai közlekedése? 
Utazás repülővel. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.
A motorizáció előnyeinek, hátrányainak és veszélyeinek felismerése, azonosítása. 
Legyenek tisztában a közlekedés pozitív magatartásformáival. 
A közlekedési helyzetek helyes megítélése. 
A közlekedés káros környezeti hatásai (levegőszennyezés, zajártalom). 
A közlekedésben való biztonságos és felelősségteljes részvétel. 
A városi és vidéki közlekedés különbségének felismerése. 
(k) (d) (szk) (k) (em) (p) (kr) (i)
közlekedési partnerkapcsolat, a gyalogosok főbb jellemzői, a kerékpáros közlekedés főbb jellemzői, segédmotoros-kerékpárosok, személygépkocsi vezetők, 
országos hívószámok: mentők: 104, tűzoltók: 105, 
rendőrség: 107 


városi közlekedési eszközök; 
vidéki közlekedési eszközök; 
a jövő közlekedési eszközei: utazás repülőgépen
6.
Háztartástan, életvitel 
A család egészsége 
A jó családi környezet 
Az egészségmegőrzés kultúrája 




Egészséges táplálkozás 

A felnőtté érés folyamatának és a jó társas kapcsolatoknak a megbeszélése. 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők. 
A káros szenvedélyek veszélyeinek elemzése. 
Táplálkozási szokások ismertetése. 
Élelmiszerek tartósítása (befőzés, konzerválás, 
hús füstölése, 
aszalás és a fagyasztás) technológiájának összehasonlítása. 
Az anyagcsere és a táplálkozás. 
Étkezési kultúra, étrend, heti étrend tervezése. 
Konyhatechnikai eljárások, tartósítás. 
Az élelmiszerek tárolása.
A család szerepe az érzelmi biztonság nyújtásában. 



Az egészséget fenyegető veszélyek ismerete. 






A rendeltetésnek, a készítési eljárásnak, a választott anyagnak megfelelő megoldás. 

Az eljárás célszerűsége és gazdaságossága. 
Egyszerű alapanyagok alakítása, a háztartási gépek kezelése.
a családi hagyományok, családtörténet, családtagok, kötelékek a családban 
az egészséget befolyásoló tényezők, a testi és a lelki egészség összefüggése, életmód, a külső környezet, társadalmi környezet; káros szenvedélyek: dohányzás, 
alkohol, 
kábítószerfogyasztás 
veszélyei; 
táplálkozási szokások, 
élelmiszerek tartósítása, a tartósítás tízparancsolata; 
anyagcsere és tápanyagok, savképző és lúgos hatású ételek; 
étkezési kultúra, étrend; 
konyhatechnikai eljárások, élelmiszerek tárolása


















Lakás, lakókörnyezet 
Energiamegtakarítási lehetőségek a háztartásban 















Szemét- és hulladékgyűjtés, tárolása és ártalmatlanítása 

A háztartás gépesítése 
A háztartási munka változásai


Energiafelhasználás arányai a háztartásban. 
A házak hőszigetelése, helyiségfűtés minimalizálásának lehetőségei. 
A melegvíz előállítása, a háztartási készülékek működtetése. 
A világítás; 
helytelen energiafelhasználási szokások elemzése. 
Példák gyűjtése az ésszerű energia-felhasználásról. 
Gyűjtőmunka a hulladék mennyiségének csökkentéséről. 

A háztartás gépeinek üzemeltetése, csoportosítása.
Az emberi szükségletek és igények, szerkezetek ismeretében a lehetséges megoldás keresése. 
Tudatos fogyasztás. 
Az ismeret és a szabályok szerepének megismerése a biztonság érdekében. 
Alkotói, befogadói (fogyasztói) és környezettudatos magatartás. 
A háztartási gépek szakszerű kezelése. 



Ismerje a háztartások környezetét szennyező hatásokat, és tudja alkalmazni a környezetvédő szemétkezelési eljárásokat.


energiamegtakarítás; 
hőszigetelés, meleg víz előállítása, háztartási készülékek, világítás, energiafelhasználás, 










szemét- és hulladékgyűjtés, 
tárolása, 
ártalmatlanítása; 

a háztartás gépesítése, háztartási gépek

Ruházkodás 
Személyiségnek, egyéni stílusnak megfelelő ruházkodás 





Munkaszervezés
Alkalmi, az egyéniséghez illő öltözék összeállítása. 
Varrási gyakorlat
A piaci kínálat kritikus megítélése, minősítése. 
A reklám szerepe. 
a ruházkodást befolyásoló tényezők, 
a mindennapi öltözködés alapjai, 
reklám, 
marketing, kereskedelem 
a mosás története az ókortól napjainkig, ergonómia,

A háztartási munka hatékonysága 

Munkamegosztás a családban régen és ma. 
A munka elosztásának aránya a családban, a helyes megoldás kiválasztása. 
A munkafolyamatok elemzése. 
Környezetbarát munkavégzés
Alkalmazza a háztartási munkák megszervezésének célszerű módjait. 



A „zöldszabályok” betartása.
hatékonyság

Gazdálkodás 
A család jövedelemkezelése 
Háztartási napló vezetése 






Fogyasztói kultúra 

(ÉN) (H) (E) (K) (TE) (T)

Családi gazdálkodási modellek készítése. 
A nem rendszeres kiadások tervezése, kiadások csoportosítása. 
Takarékossági lehetőségek, takarékossági formák a háztartásban. 
A fogyasztói érdekvédelem érvényesítése a gyakorlatban. 
Példák az agresszív reklám típusára. 
1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 
A bevétel-kiadás tervezési módja. 
Konfliktus- 
megoldási tapasztalatok tudatosítása. 
A tervezés szerepe a döntésekben. 
(k) (n) (d) (szk) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)
gazdálkodás, jövedelem kezelése, háztartási napló, takarékossági lehetőségek, fogyasztói érdekvédelem 
kiadások, 
nem rendszeres kiadások, reklám típusai
7.
Kertgazdálkodás alapjai 
Zöldségeskert gondozása 
Növényvédelem a házikertben 
Kert tervezése és építése, a kertek típusai 
(ÉN) (K) (TE) (F)
Telepítési terv készítése megadott szempontok alapján. 
A növényvédelem tanulmányozása. 
Utca, városkép alakítása fásítással. 
1., 2., 3.1, 3.3., 3.4, 4.
Alkalmazzák a környezetbarát módszereket (biotermelés). 
Ismerjék a növényvédelmi módszereket. 
Tudják ápolni, gondozni a lakókörnyezetükben élő növényeket. 
(d) (szk) (é) (em) (p)
növények szerepe; 
biotermelés, 
növényvédelem 
8.
Pályaorientáció 
Önismeret 



Pályaismeret 





Munkaerőpiac 
(ÉN) (I) (T) (F)

Önjellemzés megadott szempontok szerint. 
Közösségi feladatok vállalása. 
Pályák, szakmák, foglalkozások megnevezése. 
Önismeret összekapcsolása a pályaismerettel. 
Álláskeresés, álláslehetőségek, álláskeresési technikák megbeszélése. 
1., 2., 3.1, 3.4, 4.

Legyen tisztában önmaga képességeivel, felkészültségével. 

Ismerje a pályákkal kapcsolatos fogalmakat, terminológiákat. 

Legyen kitekintése a gazdaság munkaerőpiacára. 
(k) (n) (d) (lk) (é) (em) (p) (kr) (i)

önismeret, 
figyelem, 
emlékezet, 
képzelet, 
gondolkodás, 
tanulás, 
döntési képesség, 
érdeklődés, 
pályaismeret, 

munkaerőpiac
A továbbhaladás feltételei
A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.
A technikai rendszerek irányításának (vezérlés, szabályozás) működésének ismerete; tudjon áramköröket készíteni.
Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték és fűtési rendszerek) működését.
Ismerje fel a számítógép és a robotok jelentőségét a termelésben és a mindennapi életben.
A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.
Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire.
Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani. Tudja a háztartási gépeket szakszerűen használni.
Tudjon háztartási naplót vezetni és családi gazdálkodási modellt készíteni. Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaismerettel.
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
1-8. évfolyam
A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai természetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások alakításával, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az egészség megőrzésére és fenntartására. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló testedzésre, sportolásra, a mozgásos önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé.
5-8. évfolyam
A testnevelés célja továbbá az 5-8. évfolyamon, hogy - szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik - támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket.
Célok és feladatok
Az egészséggel kapcsolatos célok és feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; a váz- és izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása és fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, a kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.
A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani:
- Az alapvető (generikus) mozgáskészségek továbbfejlesztése, az esetleges „deficit” pótlása.
- A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejlesztése.
- A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, és relatív - a testtömeghez és a megoldandó feladatokhoz mért - fejlesztése.
- Az ordinatív mozgáskészlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások) alapjainak elsajátítása.
- Állandó élményszerzési lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül.
- Az értékes személyiségvonások megerősítése: önzetlenség, feladatvállalás, félelemérzés leküzdése (bátorság), állhatatosság és kitartás, együttműködési képesség, fair play, empátia-készség, mások megértése, őszinteség, nyitottság, igazmondás.
- A negatív személyiségvonások visszafogása: önzés, lustaság, bátortalanság a feladatok elodázása, irigység, szabályok megszegése, mások érdekeinek megsértése, hazudozás.
- Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása.
Követelmények
1. Aktívan és örömmel vegyen részt a testnevelési foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle mozgástevékenységekben.
2. Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgáselemekkel.
3. A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját képességeinek önálló fejlesztése.
4. A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák.
A tanulók értékelése
Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlődésének folyamatosan mérése és értékelése.
Alapvetően kétféle számonkérés és ennek megfelelően kétféle értékelés történhet. A tanulás folyamatában arra vonatkozhat az ellenőrzés (számonkérés), hogy a tanuló hol tart adott „pillanatban” az elsajátítandó tananyag interiorizálásában. Annak megítélése, hogy a pedagógus szerint hol kellene tartania igen szubjektív. Ebben a társakkal való összevetés segíthet. A másik számonkérés az időszakos, amelyik a tananyag feldolgozása végén aktuális. Itt már a tananyagra vonatkozó minőségi elvárások (jóság kritériumok) lehetnek az értékelés alapjai.
Az elsajátítás minőségi mutatói:
- a feladatmegoldás határozott vállalása,
- az eredményes megoldás újbóli megismétlése,
- a siker feletti őszinte öröm,
- a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási érték, találat stb.)
A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzésértékűek - „teljesítménytükör”, a tanuló értékelésében a saját magához mért fejlődésváltozásokat kell alapul venni.
A teljesítménypróbák elvárásai (5-8. évfolyam)
Tesztek 
Lányok
Fiúk

5. évfolyam
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
60 m-es vágtafutás
9,5
9,6-10,6
10,7-11,3
11,4-12,4
12,5
9,9
10-10,3
10,4-11,0
11,1-12
12,1
Helyből távolugrás
195
194-165
164-148
147-117
116
183
182-161
160-149
148-127
126
Függőleges felugrás
38
37-31
30-26
25-20
19
40
39-32
31-27
26-20
19
Labdadobás
691
690-545
544-470
469-324
323
711
710-584
583-519
518-392
391
Négyütemű fekvőtámasz

20

19-17

16-14

13-11

10

19

18-16

15-13

12-10

9
Karhajlítás fekvőtámaszban

27

26-18

17-11

10-2

1

31

30-21

20-14

13-5

4
Egyen- 
súlyozás
23,4
23,3-16,1
16,0-12,4
12,3-5,2
5,1
21,2
21,1-14,5
14,4-11
10,9-4,3
4,2
Függés hajlított karral
60,9
60,8-34,5
34,4-21,2
21,1-1,1
1,0
65,1
65-38,4
38,3-24,9
24,8-2,1
2,0
Felülés
26
25-21
20-17
16-13
12
25
24-20
19-16
15-11
10
Helyzet- 
érzékelés

6,5

6,6-10,4

10,5-12,5

12,6-16,4

16,5

8,0

8,1-12,3

12,4-14,6

14,7-18,9

19
Szlalomfutás
5,9
6,0-7,6
7,7-8,6
8,7-10,3
10,4
6,7
6,8-7,8
7,9-8,5
8,6-9,6
9,7
Szlalom 
labdavezetés kézzel

7,6

7,7-11,0

11,1-12,8

12,9-16,2

16,3

7,8

7,9-11,1

11,2-13

13,1-16,3

16,4
Szlalom 
labdavezetés lábbal

13,9

14,0-18,5

18,6-20,9

21,0-25,5

25,6

9,5

9,6-15

15,1-17,9

18,0-23,4

23,5
Célbadobás
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Labdahordás
21,4
21,5-26,1
26,2-29,8
29,9-35,3
35,4
23,8
23,9-28
28,1-29,8
29,9-35,3
35,4
Markolóerő
34
33-27
26-21
20-14
13
34
33-27
26-21
20-14
13




Tesztek 
Lányok
Fiúk

6. évfolyam
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
60 m-es vágtafutás
9,3
9,4-10,4
10,5-11,0
11,1-12,1
12,2
8,9
9,0-9,9
10,0-10,6
10,7-11,6
11,7
Helyből távolugrás
198
197-172
171-158
157-132
131
205
204-177
176-162
161-134
133
Függőleges felugrás
40
39-33
32-28
27-22
21
43
42-35
34-29
28-21
20
Labdadobás
799
798-628
627-541
540-371
370
802
801-655
654-580
579-433
432
Négyütemű fekvőtámasz

22

21-18

17-15

14-11

10

26

25-21

20-16

15-10

9
Karhajlítás fekvőtámaszban

26

25-16

15-10

9-2

1

33

32-21

20-13

12-2

1
Egyen- 
súlyozás
25,1
25-17,1
17,0-13
12,9-5,0
4,9
21,4
21,3-14,7
14,6-11,2
11,1-4,5
4,4
Függés hajlított karral
68,6
68,5-40,1
40,0-26,4
26,3-1,1
1,0
71,4
71,3-43,9
43,8-30,0
29,9-2,5
2,4
Felülés
28
27-23
22-19
18-14
13
32
31-25
24-20
19-13
12
Helyzet- 
érzékelés

6,5

6,6-10,4

10,5-12,5

12,6-16,4

16,5

7,1

7,2-10,9

11-12,9

13-16,8

16,9
Szlalomfutás
6,4
6,5-7,6
7,7-8,3
8,4-9,5
9,6
6,2
6,3-7,6
7,7-8,4
8,5-9,8
9,9
Szlalom 
labdavezetés kézzel

7,3

7,4-9,8

9,9-11,1

11,2-13,6

13,7

7,2

7,3-9,9

10,0-11,4

11,5-14,1

14,2
Szlalom 
labdavezetés lábbal

11,5

11,6-16,9

17,0-19,8

19,9-25,3

25,4

8,9

9,0-13,6

13,7-16,1

16,2-20,8

20,9
Célbadobás
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Labdahordás
20,0
20,1-25,2
25,3-28
28,1-33,1
33,2
23,2
23,3-26,8
26,9-28,8
28,9-32,4
32,5
Markolóerő
39
38-30
29-24
23-15
14
46
45-35
34-28
27-18
17
A teljesítménypróbák leírása*****
- 60 méter vágtafutás: Az atlétika szabályainak megfelelően versenyszerű feltételek között. A tanulók tetszés szerint választhatnak az álló vagy a térdelő rajttal való indulás között. A tanulók tornacipőben, egy alkalommal fussanak. Eredményüket 0,1 s-os pontossággal rögzítjük.
- Helyből távolugrás: Elugróvonal mögül, pároslábú elugrással. Két kísérlet közül a jobbikat értékeljük.
- Függőleges felugrás (súlypontemelkedés): Mérés a Sargent-féle érintőugrásos módszerrel, a tantervi teljesítménypróba előírásai szerint. Két kísérlet közül a jobbikat rögzítsük a jegyzőkönyvbe.
- Tömöttlabda dobás hátra: A tanuló háttal álljon fel a dobás irányára. A labdát mellső mélytartásban fogja. Előrehajlással szerzett lendülettel, felegyenesedve, a fej fölött hátrafelé dobja el a labdát. Az atlétika szabályainak megfelelően, dobóvonal mögül történjen a dobás. Minden próbázó három dobást hajthat végre. Eredménye a legjobb szabályos dobás, amit 10 cm-es pontossággal kell mérni. A labda súlya: lányoknak az 5-8. évfolyamon 2 kg, fiúknak az 5-7. évfolyamon 2 kg, a 8. évfolyamon 3 kg.
- Négyütemű fekvőtámasz (Burpee-teszt): A tanuló a következö mozgássort hajtja végre folyamatosan: terpeszállás-guggolótámasz-fekvőtámasz-guggolótámasz-terpeszállás. A tanuló a következő mozgássort hajtja végre folyamatosan: terpeszállás-guggolótámasz-fekvőtámasz-guggolótámasz-terpeszállás. Időhatárok az alábbiak: lányok:30 s, 60 s, fiúk: 30 s, 60 s. A 30, ill. 60 mp alatt befejezett gyakorlat száma kerül bejegyzésre.
- Karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban (magas, normál, mély): A tolódásokat egyenes törzzsel úgy kell végrehajtani, hogy a legmélyebb ponton a mellkas érintse a talajt. Tilos a mellkas ütődéséből adódó „elpattanást” felhasználni. A két karnak a tolódás minden fázisában azonos nyújtottságúnak kell lennie. A féloldalazás nem megengedett. Vágrehajtás közben megállni, kivárni nem szabad. A szabályosan végrehajtott hajlítások-nyújtások számát jegyezük be.
a) Magas fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a tornapadon támaszkodik.
b) Normál fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a talajon hajtja végre a feladatot.
c) Mély fekvőtámasz (fiúk): A tanuló a lábfejét a tornapadon, kezét a talajon támasztja.
- Egyensúlyozás: A tanulóknak a tornapad rögzítő gerendájának közepén, 2 méteres jelölt szakaszon kell minél több utat megtennie 45 s alatt oda-vissza. A határvonalat, illetve a padot a határvonalon túl minden fordulás előtt érintenie kell. Amennyiben lelép a padról a megadott időkereten belül, a kísérletet befejezettnek kell tekinteni. Két kísérlet közül a jobbikat kell feljegyezni. Előzőleg egy próbakísérlet tehető.
- Függés hajlított karral (állmagasság, illetve derékszögű karhajlítás mellett): A függés helyzetét a tanuló társ segítségével veheti fel, idejét a segítség megszünéséből mérjük 0,1 s-os pontossággal mindaddig, amíg az alábbiakban leírt testhelyzet meg nem változik. A feladatot korlátkarfán, illetve nyújtó végeztethetjük el.
a) Hajlított karú függésben a tanuló álla a karfa szintjét éppen meghaladja (lányok).
b) Az alkar és a felkar megközelítően derékszöget képez a hajlítottkarú függés helyzetében (lányok, fiúk).
- Felülés hanyattfekvésből: A tanuló a hátán fekszik, tarkóra tartással. Lábát úgy támasztja fel a talajon, hogy a comb és a lábszár megközelítőleg derékszöget zárjon be. Bokáját az ismétléseket számoló társa rögzítse. Lábfejei egy lábjfelhossznyi távolságra vannak egymástól. A próbázó felüléssel és balra törzsfordítással jobb könyökével érintse meg a bal térdét, majd ismétlésnél ellentétesen hajtsa végre a feladatot. Próba közben nem veheti el a tarkójáról a kezét és hanyattfekvéskor a tarkón levő kezének érintenie kell a talajt. Minden felülés-visszaérkezés egy érvényes kísérlet.
a) Lányok: 30 s, 45 s.
b) Fiúk: 30 s, 45 s, 60 s.
- Helyzetérzékelés: A próbázó tanuló talajszőnyeg előtt áll, amelyre krétával egy 80 cm széles folyosót rajzoltunk. A gyakorlatot ebben a folyosóban kell vágrehajtani. Ereszkedés guggolótámaszba, majd gurulóátfordulás előre guggolótámaszba. Felugrás félfordulattal balra és ereszkedéssel guggolótámaszba, gurulóátfordulás hátra. Ismét felugrás, leérkezés és visszafelé haladva megismétli az előre és hátra gurulóátfordulást, de most jobbra végezve a félfordulatot. A fordulatoknál ki kell egyenesedni és a lábaknak el kell hagyniuk a talajt. A végrehajtás idejét mérjük másodperces pontossággal. Egy előzetes próba után egy értékelt kísérlet tehető. A folyosót határoló vonalak érintése, illetőleg az abból való kilépés 1 s hozzáadásával jár. A teszt végrehajtása a térben való tájékozódást igényli, nehezített feltételek között, miközben igénybe veszi az egyensúlyozás szervét és a hozzá kapcsolódó képességet.
- Szlalomfutás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10, 15 méterre kell elhelyezni egy-egy tömöttlabdát. A próbázó hullámvonalban futva kerülje el az első két medicinlabdát, majd megkerülve a harmadik labdát, hullámvonalban haladva fusson vissza és haladjon át a rajtvonalon. Célszerű az első labdát balkéz felől kerülni.
- Szlalom labdavezetés kézzel és lábbal: Labdavezetésnél az előzőekben leírt pályán kell vezetni a labdát, próbaként előbb kézzel, majd lábbal. Célbaérkezéskor meg kell fogni, illetve lábbal meg kell állítani a labdát. Mindhárom próbánál két-két kísérlet tehető. A jobbik eredményt kell feljegyezni 0,1 s-os pontossággal.
Megjegyzés: A szlalomfutást, a szlalom labdavezetést kézzel és lábbal próbákat célszerű együtt bemutatni, hiszen ugyanazt a pályát kell különböző nehézségi fokon teljesíteni a próbázónak.
- Célbadobás: A próbázó dobóvonal mögött áll fel, az attól 8 méterre elhelyezett, rövidebb élére állított, a borított részével a célzó felé néző zsámollyal szemben. Kislabdával öt egykezes felső dobást hajt végre a zsámolya. Érvényes találatnak az számít, ha a kislabda közvetlen találattal (gurulás, földre pattanás nélkül) érinti a zsámoly borított felületét. Az érvényes találatok számát kell feljegyezni.
- Labdahordás: Az indulóvonal előtt lehelyezett zsámoly mellett áll a próbázó. Tőle 10 és 15 méterre, egyvonalban további két zsámolyt helyeztünk el. A két kihelyezett zsámolyon egy-egy kislabda van. Rajtjelre a próbázó elfut az első - 10 méterre levő - zsámolyhoz, felkapja a rajta levő kislabdát és visszaviszi a rajtvonalnál levő zsámolyhoz, arra leteszi, elfut a második - távolabbi - zsámolyhoz, felkapja az ott levő labdát, és azzal visszafut az indulóvonalhoz. Lehelyezi a vonalnál a hozott labdát, falkapja az ott levő másik labdát, elviszi az első zsámolyra, majd visszajön a másik labdáért és azt kiviszi a távolabbi, második zsámolyhoz. Ott lehelyezi a labdát, és visszafutva áthalad a célvonalon. A próbázó egy kísérletet tehet. Eredményét 0,1 s-os pontossággal jegyezük fel. A teszt a fürgeséget méri, amelyet úgy értelmezhetünk, hogy annak birtokában egy mozgásos feladatot kellő „ügyességgel” és gyorsasággal old meg a vizsgált személy. Ebben a tesztben az ér el jó eredményt, aki kellően gyors és rendelkezik a mozgásátállítás képességével. Ebben a feladatben a mozgásátállítás a mozgás lefékezését, majd felgyorsítását igényli.
- Markolóerő: A próbázó rugós személymérleget tart maga előtt. Karjait enyhén hajlítva, mellső rézsútos mélytartásban tartva mindkét kézzel átfogja a mérleg oldalát, hogy szorítását a mutató kijelezze. Maximális szorításra kell törekednie. 5-10 sec kivárást követően újra kísérletet tehet. Az eredmény kg-os pontossággal kerül a jegyzőkönyvbe.
Megjegyzés: A felsorolt mototros próbák és a hozzájuk tartozó teljesítmény értékek csak bő kínálatot jelentenek, amelyikből ki-ki tetszése és körülményei szerint válogathat.
Tesztek
Lányok
Fiúk
7. évfolyam
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
60 m-es vágtafutás
9,4
9,5-10,3
10,4-10,9
11,0-11,8
11,9
8,8
8,9-9,7
9,8-10,3
10,4-11,2
11,3
Helyből távolugrás
197
196-173
172-160
159-136
135
212
211-186
185-172
171-146
145
Függőleges felugrás
42
41-35
34-31
30-24
23
44
43-37
36-32
31-25
24
Labdadobás
898
897-711
710-616
615-430
429
914
913-719
718-620
619-425
424
Négyütemű fekvőtámasz
27
26-21
20-16
15-10
9
31
30-21
20-15
14-5
4
Karhajlítás fekvő- 
támaszban
24
23-13
12-7
6-2
1
31
30-21
20-16
15-8
7
Egyen- 
súlyozás
25,9
25,8-17,5
17,4-13,2
13,1-4,8
4,7
25,2
25,1-17,8
17,7-13,9
13,8-6,5
6,4
Függés hajlított karral
60,8
60,7-34,9
34,8-21,7
21,6-1,1
1,0
62,4
62,3-40,1
40,0-28,8
28,7-6,5
6,4
Felülés
34
33-27
26-21
20-14
13
38
37-30
29-24
23-16
15
Helyzet- 
érzékelés
5,5
5,6-9,7
9,8-11,9
12,0-16,1
16,2
5,9
6,0-11,0
11,1-13,7
13,8-18,8
18,9
Szlalomfutás
6,4
6,5-7,6
7,7-8,3
8,4-9,5
9,6
6,5
6,6-7,5
7,6-8,1
8,2-9,1
9,2
Szlalom 
labdavezetés kézzel
7,4
7,5-9,8
9,9-11,1
11,2-13,4
13,5
6,9
7,0-9,4
9,5-10,8
10,9-13,4
13,5
Szlalom 
labdavezetés lábbal
10,8
10,9-16,1
16,2-19,0
19,1-24,3
24,4
9,3
9,4-13,1
13,2-15,1
15,2-18,2
18,9
Célbadobás
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Labdahordás
22,2
22,3-26,9
27,0-29,4
29,5-34
34,1
23,0
23,1-26,5
26,6-28,3
28,4-31,7
31,8
Markolóerő
43
42-34
33-28
27-19
18
53
52-41
40-33
32-21
20











Tesztek
Lányok
Fiúk
8. évfolyam
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
kiváló
jó
átlagos
gyenge
igen gyenge
60 m-es vágtafutás
8,1
8,2-10,1
10,2-11,2
11,3-13,1
13,2
7,6
7,7-9,5
9,6-10,5
10,6-12,4
12,5
Helyből távolugrás
203
202-180
179-167
166-145
144
233
232-200
199-184
183-152
151
Függőleges felugrás
45
44-38
37-33
32-26
25
52
51-42
41-36
35-26
25
Labdadobás
961
960-745
744-636
635-420
419
1080
1079-813
812-678
677-411
410
Négyütemű fekvőtámasz
29
28-23
22-18
17-12
11
38
37-30
29-24
23-16
15
Karhajlítás fekvő- 
támaszban
20
19-14
13-8
7-2
1
36
35-25
24-18
17-7
6
Egyen- 
súlyozás
24,9
24,8-17,6
17,5-13,8
13,7-6,5
6,4
32,6
32,5-21,0
20,9-15,1
15,0-3,4
3,3
Függés hajlított karral
57,3
57,2-33,2
33,1-21,0
20,9-1,1
1,0
71,9
71,8-47,6
47,5-35,3
35,2-11,0
10,9
Felülés
35
34-28
27-23
22-16
15
45
44-34
33-27
26-16
15
Helyzet- 
érzékelés
6,5
6,6-9,7
9,8-11,4
11,5-14,5
14,6
3,8
3,9-9,4
9,5-12,4
12,5-18,1
18,2
Szlalomfutás
6,4
6,5-7,6
7,7-8,3
8,4-9,5
9,6
6,2
6,3-7,2
7,3-7,9
8,0-8,9
9,0
Szlalom 
labdavezetés kézzel
7,3
7,4-9,3
9,4-10,4
10,5-12,4
12,5
7,0
7,1-8,9
9,0-10,1
10,2-12,0
12,1
Szlalom 
labdavezetés lábbal
10,8
10,9-16,1
16,2-19,0
19,1-24,3
24,4
8,7
8,8-12,1
12,2-13,9
14,0-17,3
17,4
Célbadobás
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Labdahordás
21,6
21,7-26,0
26,1-28,3
28,4-32,7
32,8
22,2
22,3-25,7
25,8-27,6
27,7-31,1
31,2
Markolóerő
44
43-35
34-29
28-20
19
61
60-47
46-38
37-25
24
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 17. paragrafus 1. pont a)-d) bekezdése, 8. pontja.
A fejlesztési szakasz 5-6. évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevelés és sport műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges.
A hetedik-nyolcadik évfolyamon testnevelés szakos tanári végzettség szükséges.
Tárgyi feltételek
Tornaterem (tornaszoba), testnevelési udvar - mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmedence), szokványos sportszerek.
A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam
5.
6.
7.
8.
Kerettanterv szerint
A
B
A
B
A
B
A
B
Testnevelés és sport
3,5
2,5
3,5
2,5
4
2,5
4
2,5
Összesen
3,5
2,5
3,5
2,5
4
2,5
4
2,5
A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba.
Tantárgyi tantervek
A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek
Képesítési feltételek
Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.paragrafus 1.pont a-d) bekezdése, 8.pontja.
Az alapozó szakasz évfolyamain (1-4. évfolyam) tanítói, konduktori végzettség. A szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevelés és sport tantárgy oktatásához megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges.
Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a hat-tízéves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges módszereket.
Tárgyi feltételek
Tornaterem (tornaszoba), testnevelési udvar - mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmedence), szokványos sportszerek.
A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam
Témák
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam


A
B
A
B
A
B
A
B
1. Alaki gyakorlatok
10
3
10
3
6
3
6
3
2. Gimnasztika
22
10
14
10
17
10
17
10
3. Járások és futások
28,5
8
19
8
16
8
16
8
4. Szökdelések és ugrások
22,5
8
15
8
15
8
15
8
5. Dobások és hajítások
28,5
8
19
8
15
8
15
8
6. Támaszok, mászások, egyensúlyozások
28,5
7
19
7
13
7
13
7
7. Feladatok függésben
15
6
10
6
8
6
8
6
8. A labdakezelés alapjai
30
13
20
13
20
13
20
13
9. Koreografált játékok
22,5
9
15
9
15
9
15
9
10. Úszás
15
10
10
10
10
10
10
10
11. Higiéniai ismeretek
7,5
2,5
7
2,5
5
2,5
5
2,5
12.Szabadidős sporttevékenységek
12
8
8
8
8
8
8
8
Óraszám összesen:
129,5
92,5
129,5
92,5
148
92,5
148
92,5
A műveltségi terület fejlesztési feladatainál történő hivatkozások (kapcsolódás) az alábbi felsorolás elemeire történő hivatkozásokat jelölik:
1. Az egészséges testi fejlődés
1.1 A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel szemben.
1.2 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
1.3 Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
1.4 Szerezzék meg az alapvető higiéniai ismereteket, bővítsék tudásukat.
2. A mozgáskultúra fejlesztése
2.1 Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket.
2.2 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
2.3 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
2.4 Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
2.5 Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvési biztonságukat.
2.6 Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során.
2.7 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.
2.8 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
3. A mozgásigény fenntartásának követelményei
3.1 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást.
3.2 Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük.
5-6. évfolyam
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
1. Alaki képzés.
- Egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítása. 
- Haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban. 
- Különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban. 
Magyar nyelv és irodalom 
(vezényszavak); 
Művészetek; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
2.7
I) 
T) 
Te) 
É) 
Egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
2. Gimnasztika. 
2.1. Összefüggő gimnasztikai gyakorlatsorok szer nélkül. 
2.2. Összefüggő gimnasztikai gyakorlatsorok szerekkel, zenére. 
2.3. Testtartást és izomzatot fejlesztő gyakorlatok. 
2.4. Légzőgyakorlatok.
- A legfontosabb helyzetek és gimnasztikai alapformák alkalmazása: 
- Hosszabb gimnasztikasorok egyszerűbb alapformákból. 
- 2-4 ütemű szabad kéziszer- és egyszerű szer- (pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
- 2-4-8 ütemű szabad kéziszer- és egyszerű szer- (pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
- A biomechanikailag helyes testtartást tudatosító, kialakító, automatizáló és fenntartó gyakorlatok rendszeres végzése (valamint légzőgyakorlatok) a gimnasztika részeként, testtájanként végighaladva a testtartásért felelős valamennyi izomcsoport erősítését és nyújtását szolgáló mozgásanyagon, a tanév során folyamatosan ismételve, a kiindulási és véghelyzetek pontos megtartására, valamint a lassú és pontos kivitelezésre ügyelve, a hibás kivitelezés javításával, valamint a korosztály jellemzőinek megfelelő illesztéssel a testnevelési óra többi eleméhez. 
- Légzőgyakorlatok. 
- 6-8 gyakorlatból álló szabadgyakorlat-füzér (otthoni tornához) önálló összeállítása.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret; 
Művészetek 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.7, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
pr) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Gyorsasági koordináció 
Mozgásérzékelés 
Élményszerzés 
Fair play
3. Atlétika: futások. 
3.1. Rövid távú vágtafutások. 
3.2. Gyors futások irányváltoztatással. 
3.3. Tartós futás.
- Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés nélkül): álló-, guggoló-, térdelőrajt. 
- Vágtafutások. 
- Iramfutások. 
- Tartós futások. 
- Fokozó futás. 
- Tartós futás, növekvő időtartamig. 
- Aerob jellegű kitartó futás. 
- Futás feladatokkal (kerülés, átugrás, jelre egyszerű feladatok végzése). 
- Rajtversenyek. 
- Kapcsolódó játékok: fogójátékok, különböző sor- és váltóversenyek, rajtversenyek, futóversenyek fokozatosan nehezedő szabályokkal. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
lk) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Ritmus és reakcióképesség 
Térbeli tájékozódás
4. Atlétika: szökdelések és ugrások. 
4.1. Távolugrás. 
4.2. Magasugrás. 
4.3. Ugrások folyamatos munkavégzésben.
- Távolugrás (guggolótechnika) ugrósávból. 
- Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával. Szökdelés egy, váltott és páros lábon. 
- Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra és oldalra meghatározott távolságig. Szökdelések helyben és továbbhaladással taps ritmusát követve. 
- Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra. 
- Kötéláthajtás egy, váltott és páros lábon szökdeléssel, meghatározott ideig. 
- Ugróiskola kötéláthajtással párokban, majd közös kötéllel.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
lk) 
d) 
Mozgásérzékelés 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Kreativitás 
Összpontosítás 
Élményszerzés 
Fair play
5. Atlétika: dobások, lökések, hajítások. 
5.1. Dobások kis súllyal célba és távolba. 
5.2. Lökések kis súllyal távolba. 
5.3. Hajítások kis súllyal távolba.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, az életkornak megfelelő méretű és súlyú szerekkel, a technika fejlesztését és a végrehajtás gyorsaságát fokozva. 
- Dobások távolba és célba különböző körméretű és tömegű labdával, a céltávolság növelésével. 
- Dobások, lökések, hajítások távolba és célba helyből és 3-4 lépéses lendületből. 
- Kapcsolódó játékok: csapatversenyek: „Ki lök a legmesszebbre?”, „Ki céloz ügyesebben?” stb. 

Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
lk) 
d) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Egyensúlyozó képesség
6. Torna: támaszok, mászások, függeszkedések. 
6.1. Támaszhelyzetek. 
6.2. Mászás rúdra és kötélre. 
6.3. Függeszkedés rúdra és kötélre. 
6.4. Mászóversenyek.
- Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken (pad, zsámoly, kiegészítő tornakészlet). 
- Állás támaszhelyzetben (tarkón, fejen, segítséggel kézen). 
- Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
- Mászási feladatok fel és le. Lendületek előre-hátra. Haladás oldalirányba, forgással is. 
- Mászási kísérletek rúdra, kötélre. 
- Függéshelyzetek és gyakorlatok rúdon, kötélen. 
- Mászóversenyek, mászó váltóversenyek. 
- Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
- Kapcsolódó játékok: „Vándormászás”, sor- és váltóversenyek, fára mászás.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.3, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
7. Sportjátékok: a labdakezelés. 
7.1. Labdavezetés kézzel, lábbal. 
7.2. Cselezés. 
7.3. Támadás és védekezés. 
7.4. Testnevelési játékok.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Az előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 
- Labdavezetés kézzel, az ütközések elkerülésével. 
- Labdavezetés lábbal, az ütközések elkerülésével. 
- Labdakezelés mozgásban, mozgásban lévő társakkal szemben, az ütközések elkerülésével. 
- Cselezés, cselsorok. 
- A labda célba juttatása. 
- Labda átadása, átvétele. 
- Taktikai elemek: a legegyszerűbb védekezési és támadási megoldások. 
- A kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás alapvető játékelemeinek változatos gyakorlása. 
- Kapcsolódó játékok: a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás alapvető játékelemeinek változatos, testnevelési játékokba ágyazott gyakorlása.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
Te) 
T) 
F) 
szk) 
lk) 
é) 
egy) 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás
8. Sportjátékok: sportági alaptaktikák. 
8.1. Atlétika. 
8.2. Labdajátékok.
- Az előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 
- Esések, gurulások, vetődések minden formája sportág-előkészítő és egészségmegőrző jelleggel. 
- Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten). 
- A tanult sportági technikák gyakorlása a pontosabb és jobb minőségű végrehajtásra törekedve (a helyi viszonyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével). 
- Gyakorlatok a tanult sportági technikai-taktikai elemek játékhelyzetbe állítására (versenyszerűen).
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés
9. Önvédelem, küzdősportok. 
Esések. 
9.2. A kéz kiszabadítása fogásból. 
9.3. Húzások, tolások.
- A küzdősportok alapjai (elsősorban fiúknak). 
- Az esések, gurulások, vetődések minden formájának gyakorlására sportág-előkészítő és egészségmegőrző jelleggel. 
- Egyszerű esési gyakorlatok: guruló- és zuhanóesés előre és hátra. 
- Csúsztatott esés oldalra. 
- Gurulóátfordulások előre, hátra. 
- A kéz kiszabadítása fogásból. 
- Húzások és tolások párokban és csoportokban. 
- Kisebb, küzdő jellegű versengések.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 
Élményszerzés
10. Esztétikai sportok: koreografált játékok. 
10.1. Rövidebb koreográfiák. 
10.2. Néptáncelemek. 
10.3. Modern táncok technikai elemei.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Koreografált torna-, tánc-, etüdrepertoár a nemnek megfelelő elemek erősítésével, főként lányoknak. 
- Ritmizált járások, galoppszökdelések, hármaslépés. 
- Speciális szabadgyakorlatok zenére. 
- Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járások, guggolások, karmozgások, ugrások és szökdelések, tánclépések. 
- Nép-, modern tánc technikai elemei, rövidebb koreográfiák.
Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.4, 2.7, 
3.2
I) 
T) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
lk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
11. Úszás. 
11.1. A választott úszásnem. 
11.2. Egy újabb úszásnem technikai alapjai. 
11.3. Játék a vízben.
- Az előző évfolyamok tananyagának bővített és nehezített formában történő továbbvitele. 
- A tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal. Az eddig gyakorolt úszásnem megfelelő, biztonságos elsajátítása és gyakorlása. 
- Egy további úszásnem technikai alapjainak megismerése. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás és kartempó. Kar- és lábmunka összehangolása. 
- Szabadgyakorlatok a vízben. 
- Kapcsolódó játékok: játék a labdával úszás közben, kisebb versenyek (már jónak nevezhető technikai tudásszint elérése esetén).
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Természet- és társadalomismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1
I) 
Te) 
T) 
F) 
É) 
K) 
p) 
kr) 
é)
12. Higiéniai ismeretek növelése. 
12.1. Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
12.2. A higiéniai ismeretek bővítése. 
12.3. A higiéniai ismeretek alkalmazásának ellenőrzése.
- Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
- A higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzése. 
- A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megismerése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
- A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: ügyesség, bátorság és óvatosság, erő és gyorsaság. 
- A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. 
- Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága.
Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek; 
Természet- és társadalomismeret; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.4, 
3.2
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 
Fair play 
Testi és lelki egészség 
Énkép és önismeret
13. Szabadidős sporttevékenységek.
- Szabadtéri sportok. 
- Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzések, turistajelzések megismerése). 
- Futás a szabadban. 
- Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak). 
- Szánkózás, korcsolyázás, hócsata és hóemberépítés. 
- Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás).
Természet- és társadalomismeret; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1
A továbbhaladás feltételei
1. A tanuló értse az utasításokat, hajtsa végre a tanult rendgyakorlatokat az óraszervezés megkívánta formában.
2. Legyen jártas a bemelegítésre és a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében.
3. Vegyen részt aktívan a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.
4. Legyen alapvető jártassága az atlétikai és tornamozgásokban.
5. Tudja uralni saját testét a támasz- és függésgyakorlatokban.
6. A tanult tornagyakorlatokat hajtsa végre biztonságosan.
7. A tanult atlétikai mozgásokat tudja összerendezetten végrehajtani.
8. Tudja alkalmazni a labdajátékokban tanult technikai elemeket.
9. Kapcsolódjon be aktívan a választott sportjátékba.
10. Ismerjen néhány önvédelmi fogást, vállalja fel a test-test elleni küzdelmet.
11. Szerezze meg a vízbiztonságot, tudjon leúszni egy meghatározott távolságot.
7-8. évfolyam
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok
Témakörök
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódások
I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Ritmus- és ütemtartás
1. Alaki képzés
- Az 1-6. évfolyamon elsajátított alaki képzések gyakorlása a tanítási órákon (a testnevelésben alkalmazott alaki gyakorlatok teljes köre).
Magyar nyelv és irodalom 
(vezényszavak); 
Művészetek; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
2.7
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Ritmus- és ütemtartás
2. Gimnasztika. 
2.1. Szabadgyakorlatok. 
2.1. Kéziszergyakorlatok. 
2.3. Testtartást és izomzatot fejlesztő gyakorlatok. 
2.4. Légzést fejlesztő gyakorlatok. 
2.5. Otthoni gyakorlatok.
- 2-4 ütemű szabad-, kéziszer- és egyszerű szer- (pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
- Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas gyakorlatok teljes köre. 
- Kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok, kötélmászás. 
- 2-4-8 ütemű szabad-, kéziszer- és egyszerű szer- (pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
- Ritmikus gyakorlatsorok zenére. 
- A biomechanikailag helyes testtartást tudatosító, kialakító, automatizáló és fenntartó gyakorlatok rendszeres végzése (valamint légzőgyakorlatok) a gimnasztika részeként, testtájanként végighaladva a testtartásért felelős valamennyi izomcsoport erősítését és nyújtását szolgáló mozgásanyagon, a tanév során folyamatosan ismételve, a kiindulási és véghelyzetek pontos megtartására, valamint a lassú és pontos kivitelezésre ügyelve, a hibás kivitelezés javításával, valamint a korosztály jellemzőinek megfelelő illesztéssel a testnevelési óra többi eleméhez 
- Légzőgyakorlatok. 
- Törzserősítő gyakorlatok. 
- Relaxációs gyakorlatok. 
- Hosszabb, többféle tartásjavító, relaxációs és légzőgyakorlatból álló szabadgyakorlat-füzér megtanulása (otthoni tornához). 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben; 
Művészetek 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.7, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
p) 
szk) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Gyorsasági koordináció 
Mozgásérzékelés 
3. Atlétika: futások. 
3.1. Rajtok. 
3.2. Vágtafutások. 
3.3. Váltófutás.
- Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés nélkül): álló-, guggoló-, térdelőrajt. 
- Vágtafutások. 
- Közepes iramú futás. 
- Tartós futás, növekvő időtartamig. 
- Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutások akadályok felett. 
- Váltófutás. 
- Futás lejtőn, lépcsőn felfelé és lefelé. 
- Rajtversenyek.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
lk) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás
4. Atlétika: ugrások. 
4.1. Távolugrás. 
4.2. Magasugrás. 
4.3. Ugrások folyamatos munkavégzésben.
- Távolugrás az atlétikában leírt fejlettebb technikával. 
- Magasugrás az atlétikában leírt fejlettebb technikával. 
- Ugrások folyamatos munkavégzésben. 
- Sorozatugrások.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
lk) 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás 
Összpontosítás
5. Atlétika: dobások, lökések, vetések. 
5.1. Dobások célba és távolba. 
5.2. Lökések távolba. 
5.3. Hajítások távolba.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Dobások, lökések, hajítások távolba, az életkornak megfelelő méretű és súlyú szerekkel, a technika fejlesztését, és a végrehajtás gyorsaságát fokozva. 
- Kislabdahajítás távolba. 
- Helyből súlylökés. 
- Dobások távolba és célba különböző körméretű és tömegű labdával, a céltávolság növelésével. 
- Dobások, lökések, hajítások távolba és célba, helyből és 3-4 lépéses lendületből. 
- Gyakorlatok kisebb súlyokkal a húzóerő, a gyorserő és az erő-állóképesség fejlesztésére.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
lk) 
d) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Egyensúlyozó képesség 
Ritmusérzék
6. Torna: talajtorna, mászás, függeszkedés. 
6.1. Talajtorna. 
6.2. Gyűrűgyakorlatok. 
6.3. Függeszkedés rúdra és kötélre. 
6.4. Mászóversenyek.
- Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken (pad, zsámoly, kiegészítő tornakészlet). 
- Gurulóátfordulás előre és hátra, repülő gurulóátfordulás. 
- A lányok tornaanyagában aerobik- és RSG-elemek. 
- Kézenállási kísérletek, kézenátfordulás oldalra, fejenállás. 
- Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
- Mászási feladatok fel és le. Lendületek előre-hátra. Haladás oldalirányba, forgással is. 
- Terpeszfelugrás és leugrás. 
- Mászás rúdra, kötélre. 
- Függéshelyzetek és gyakorlatok rúdon, kötélen. 
- Függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk). 
- Mászóversenyek, mászó váltóversenyek. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben; 
Művészetek 
1.3, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás 
Élményszerzés 
Fair play
7. Sportjátékok. 
7.1. Labdajátékok. 
7.2. A játékszabályok. 
7.3. A játékok technikai elemei. 
7.4. Testnevelési játékok.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Az előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 
- Labdavezetés kézzel és lábbal, az ütközések elkerülésével. 
- Labdakezelés mozgásban, mozgásban lévő társakkal szemben, az ütközések elkerülésével. 
- Cselezés, cselsorok. 
- A labda célba juttatása. 
- Labda átadása, átvétele. 
- Taktikai elemek: védekezési és támadási megoldások. 
- A kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás alapvető játékelemeinek változatos gyakorlása. 
- Területvédelem a csapatjátékokban. 
- Kapcsolódó játékok: az iskola feltételei, a tanár irányultsága és a tanulók érdeklődése függvényében két sportjáték játékelemeinek ismerete és alkalmazása (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás). 
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
Te) 
T) 
F) 
szk) 
lk) 
é) 
p) 
egy) 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás
8. Sportjátékok: sportági alaptaktikák. 
8.1. Labdajátékok. 
8.2. Korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás.
- Az előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 
- Sportági alaptaktikák. 
- A tanult sportági technikák gyakorlása a pontosabb és jobb minőségű végrehajtásra törekedve (a helyi viszonyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével). 
- Gyakorlatok a tanult sportági technikai-taktikai elemek játékhelyzetbe állítására (versenyszerűen). 
- A korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikájának megismerése a helyi feltételektől függően.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Mozgástanulás 
Kreativitás 
Élményszerzés
9. Önvédelem, küzdősportok. 
9.1. Esések. 
9.2. A kéz kiszabadítása fogásból. 
9.3. Szabadulás a fogásból.
- A küzdősportok alapjai (elsősorban fiúknak). 
- Az esések, gurulások, vetődések minden formájának gyakorlására sportág-előkészítő és egészségmegőrző jelleggel. 
- Esési gyakorlatok: guruló- és zuhanóesés előre és hátra. 
- Csúsztatott esés oldalra. 
- Gurulóátfordulások előre, hátra. 
- A kéz kiszabadítása fogásból. 
- Szabadulás a fogásból, a fojtásfogás hárítása. 
- A birkózás egyszerűbb elemei: gurulások, esések, zuhanások, csípődobás, fejenátdobás (grundbirkózás). Dzsúdó. 
- Kisebb, küzdő jellegű versengések.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1
I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 
Élményszerzés
10. Esztétikai sportok: koreografált játékok. 
10.1. Rövidebb koreográfiák. 
10.2. Néptáncelemek. 
10.3. Modern táncok technikai elemei.
- Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
- Koreografált torna-, tánc-, etüdrepertoár a nemnek megfelelő elemek erősítésével, főként lányoknak. 
- Ritmizált járások, galoppszökdelések, hármaslépés. 
- Speciális szabadgyakorlatok zenére. 
- Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járások, guggolások, karmozgások, ugrások és szökdelések, tánclépések. 
- Nép-, modern tánc technikai elemei, koreográfiák.
Magyar nyelv és 
irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.4, 2.7, 
3.2
I) 
T) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
lk) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás
11. Úszás. 
11.1. A választott úszásnem. 
11.2. Egy újabb úszásnem technikai alapjai.
- Az előző évfolyamok tananyagának bővített és nehezített formában történő továbbvitele. 
- A tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal. Az eddig gyakorolt úszásnem megfelelő, biztonságos elsajátítása és gyakorlása. 
- Egy további úszásnem technikai alapjainak megismerése, gyakorlása. 
- Különböző távú, aerob jellegű úszások. 
- Mentés vízből. 
- Rövidebb távú úszóversenyek.
Életvitel és gyakorlati ismeretek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1
I) 
Te) 
T) 
F) 
É) 
K) 
p) 
kr) 
é)
12. Higiéniai ismeretek növelése. 
12.1. Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
12.2. A higiéniai ismeretek bővítése. 
12.3. A higiéniai ismeretek alkalmazásának ellenőrzése.
- Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
- A higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzése. 
- A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megismerése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
- A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: ügyesség, bátorság és óvatosság, erő és gyorsaság. 
- A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. 
- Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága.
Magyar nyelv és 
irodalom; 
Művészetek; 
Ember a természetben; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.4, 
3.2
Te) 
É) 
F) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 
Fair play
13. Szabadidős sporttevékenységek.
- Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzések, turistajelzések megismerése). 
- Téli túra, nyári túra. 
- Szánkózás, korcsolyázás, hócsata és hóemberépítés. 
- Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás).
Ember a természetben; 
Életvitel és gyakorlati ismeretek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1
A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén:
- A tanuló hajtsa végre fegyelmezetten az alaki gyakorlatok kapott utasításait.
- Ismerje a sokoldalú előkészítő és prevenciós gyakorlatok élettani hatásait, és tudja e gyakorlatokat végrehajtani életkorának megfelelő szinten.
- Tudjon bemutatni összerendezett, önmagához mérten javuló eredményességű atlétikai mozgásokat.
- Végezze a tornagyakorlatokat biztonságosan, törekedjen a helyes testtartásra.
- Birtokolja az alapvető labdakezelési ismereteket, és tudjon alkalmazkodni a játékhelyzetekhez.
- Ismerje az önvédelem alapjait, tudjon sportszerűen küzdeni.
- Törekedjen teljesítményre a tanult úszásnem(ek)ben.


