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H É T S Z Í N T A N  T A N T E R V

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ
GYERMEKEKNEK

1–8. ÉVFOLYAM
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TANTERVI FÕMODUL

ELÕZETES INFORMÁCIÓK A   HÉTSZÍNVIRÁG ISKOLA KERETTANTERVÉNEK
AKKREDITÁCIÓJÁHOZ

A KERETTANTERV NEVE: HÉTSZÍNTAN TANTERV

Iskolánk tantervét a programok áttekintése nélkül nehéz egészében átlátni, ezért összefoglaló táblázatban
bemutatjuk azt. Iskolánk rendszere 15 éves kutató-fejlesztõ munka során jutott el jelenlegi állapotához. A
tantervi koherencia biztosítását mi nemcsak a tantervek leírásában látjuk, hanem a tantervet közvetítõ
módszerességek rendszerében, azaz az oktatási programban is.

Tantervünk célcsoportja, azok a 6–16 éves korú enyhén sérült értelmi fogyatékos tanulók, akik eltérõ
tantervû iskolákban vagy a többségi iskolákban integráltan tanulnak. A célcsoport várható, vélelmezhetõ
elvárásainak igyekeztünk megfelelni akkor, amikor tantervünk és tevékenységeink egyik céljaként
megjelöltük, hogy minél több gyermeket helyezzünk vissza a normál tantervû általános iskolába.

A tantervünket a NAT alapján megfogalmazott Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvével
összhangban alkottuk meg, de bizonyos esetekben meghaladva azt.

Ezen eltérések a következõk:

• A tantárgyi struktúra eltérései
Az elsõ évfolyam elsõ félévében adaptációs programban vesznek részt az elsõ osztályosok.
Az 1–4. évfolyamon a környezetismeret az anyanyelv tantárgyban integráltan szerepel.
1–4. évfolyamon Játék informatikai eszközökkel tantárgy szerepel, 6–8. évfolyamon az informatika a
matematika tantárgyba integrálódik.
Integrált tantárgyként, más tartalmakkal jelenik meg az Életvitel a Gazdálkodás tantárgyban.
Iskolánkban megjelenik a projektrendszerû oktatás sajátos tartalmakkal, melyek terveit is mellékeljük.
A természetismeret tantárgyban 5–8. évfolyamig a földrajz, fizika, kémia, biológia integráltan jelenik meg.
Az ének, rajz, dráma, tánc integráltan jelenik meg a mûvészeti nevelés tantárgyban.

• Tartalmi eltérések

Multikulturális tartalmak (cigány kultúra elemei) beépültek a tantervbe (A kerettantervben érintõlegesen).
Holisztikus szemléletmódú projektek rendszere jelenik meg.( Értelemszerûen a kerettantervben nem. )
Informatikai oktatás tartalmai.
A tananyag-felsorolás nem kizárólagosan épít az irányelvekre.

A kerettantervben a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos készségek és képességek kialakítását tûzzük ki célul,
pl. árértékarány, összehasonlítás, elemzés, termékismertetõk kommunikációja, fogyasztói magatartás
kialakítása, panasz-, panaszkezelés, egészségre nem ártalmas termékek. A tantárgyakba épített tartalmakon
kívül a délután programjában, és az iskola egészében megjelenik a gazdálkodás, értékteremtés rendszere.
Diákvállalkozások mûködnek az iskolában, a tanulók értéket, produktumokat állítanak elõ délutáni
programjaikon- népi kismesterségek által természetes anyagokból készített produktumokat állítanak elõ,
környezetbarát, egészségre kevésbé ártalmas taneszközök használnak, eladják azokat belsõ, külsõ vásárokon
az értékteremtés rendszerén keresztül. Vállalkozói iroda, büfé mûködik az intézményben.  A tanulók saját
tervezésû iskolapénzzel, a csiribúval vásárolnak meg különféle szolgáltatásokat, vásári termékeket.
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A környezetvédelemmel, egészségvédelemmel-, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok a pedagógiai
koncepcióban határozottabban kiolvashatók, mint a kerettantervben. Egyes ismeretek azonban beépültek a
tantárgyakba. A délutáni foglalkozások között szerepelnek kimondottan egészségvédelemmel,
környezetvédelemmel foglakozók. Ezek: egészséges élet, egészségvédelmi jeles napok, környezetvédelmi
jeles napok, föld napja vetélkedõ, egészségügyi vetélkedõ, természetjárás, oldjuk meg – mentálhigiéné.
A tanulók minden nap a személyi higiénés program keretében fogat mosnak, lehetõségük van fürdésre,
ruhamosásra.
A projektjeink közül is több fogalakozik ezen témakörökkel. Ezek:  Föld, Víz, Gazdálkodás falun,
Gazdálkodás városban, Testünk, Emberi test, Egészség, betegség.
Rendszerszerû papírgyûjtés, használt elemek gyûjtése folyik folyamatosan.
Az iskola egészét mindennapjainkban áthatja e három terület.
A nevelõtestület által elfogadott alapértékek közt szerepel a rend és tisztaság, lelki- testi egészség, moralitás,
informáltságra törekvés, derû és vidámság, beavatottság, amelyet mindig közvetíteni szeretnénk.

A kerettanterv és annak adaptációs lehetõségei:

A helyi tanterv elkészítését támogató eszközparkot a pedagógiai rendszer kifejlesztése esetén lehet
megítélni. Az adaptáció az intézményi szükségletek alapján megvalósulhat:

� a kerettanterv szerzõi által kifejlesztett oktatási program adaptációjával;
� a kerettantervre épített, nem a szerzõk által kifejlesztett oktatási program adaptációval;
� a kerettantervre épített közvetlen helyi tantervfejlesztéssel, ekkor más oktatási programok helyi

tantervhez történõ közelítésével.

A három eset közül a kerettanterv szerzõi az elsõ két esetben közvetett és közvetlen segítségnyújtást
terveznek, szakmai szolgáltatóként. Az elsõ két esetben a szerzõk tervei szerint az adaptáló intézmények
horizontális tanulását támogató rendszert építenénk ki, melynek alapja az Iskolamester szoftverrendszer.  Az
igények szerint 120 órás pedagógus továbbképzési tréning programból válogathatnák ki a kollegák az
adaptációhoz szükséges képzési modulokat. Azok az intézmények, amelyek nem igényelnek adaptációs
támogatást, azok kizárólag a dokumentációt használnák a helyi tantervfejlesztéshez.

A benyújtott tantervi egységek:

1. Fõmodul.
2. Adaptációs program 1. évfolyam I. félév.
3. Anyanyelv 1–8. évfolyam.
4. Matematika 1–8. évfolyam.
5. Társadalomismeret 5–8. évfolyam.
6. Természetismeret 5–8. évfolyam.
7. Mûvészeti nevelés 1–8. évfolyam.
8. Gazdálkodás 1–8. évfolyam.
9. Testi nevelés 1–8. évfolyam.
10. Közös óra 5–8. évfolyam.
11. Játék informatikai eszközökkel 1–4. évfolyam.
12. Projekttervek 4. évfolyam.
13. Projekttervek 5–8. évfolyam.
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A tantervi egységek a projekttervektõl eltekintve a következõképpen strukturáltak:

A tantárgyra vonatkozó általános rész:

• Típus.
• Óraszám (éves).
• Jellemzõk, alapelvek.
• Cél, feladat.
• Követelmény.
• A tantárgy témakörei
• A tantárgy óraszámai.
• Értékelés.
• Fejlesztési feladatok.

Az évfolyamra vonatkozó rész:

• Témakörök, tartalmak, tevékenységek.
• Továbbhaladás feltételei.

Tantárgyi modulok

Mate-
matika

Anyanyel
v

Társa-
dalom
ismeret

Gazdál-
kodás

Mûvészeti
nevelés

Természet
ismeret

Közös
óra

Projekt

Hon- és népismeret X X X X X X

Tánc és dráma X X X X X

Számítás-
technika

X XInfor-
matika

Könyv- és
könyvtár-
használat

X X

Médiaismeret X X X

Fogyasztóvédelem X X X X

Egészségfejlesztés X X X X

Környezetvédelem X X X X X

A habilitációs és rehabilitációs órákat átváltottuk a tantárgyi felosztásban, óratervben is szereplõ Játék
informatikai eszközökkel tantárgy (1–4. évfolyam) és a projektek 4–8. évfolyam óráira. Egésznapos
iskolaként a délutáni foglalkozásokat is az egyéni korrekcióra fordítjuk, hiszen minden foglalkozáson
képességfejlesztés folyik kis létszámú csoportokban.
A programunk megvalósítása sokoldalúan képzett, lehetõleg gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezõ
nevelõket feltételez.



256 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

A PEDAGÓGIAI RENDSZER BEMUTATÁSA
A rendszer röviden tartalmazza a Pedagógiai Program tantervhez szorosan kapcsolható részleteit, a
Pedagógiai Program bõvebb áttekintést tesz lehetõvé.

A bemutatás rendszere:
• A céljaink.
• A pedagógiai rendszert bemutató táblázat.

A CÉLJAINK
Iskolánk célja : sikeres és boldog ember nevelése .

• Sikeresnek azt az embert tartjuk, aki saját szocializációs programját eredményesen folytatja. Az
eredményes programfolytatásnak sok feltétele van, ebbõl mi kettõt emelünk ki. Úgy gondoljuk, hogy aki
jól és eredményesen kommunikál, eredményesen és  jól old meg problémákat, az tudja sikerre  vinni
programját és szerezheti meg hitelességét.

1. Célunk tehát a jól és eredményesen kommunikáló gyermek, aki felismeri, elemzi és
megoldja problémáit, aki ismeri és alkalmazza a problémamegoldás menetét.

2. aki szeret beszélni, írni, olvasni, számolni, énekelni, táncolni, rajzolni, szõni, nemezeli, agyagozni,
szavalni, színjátszani, stb.

3.  Olyan gyermekeket nevelünk, akiknek céljaik vannak, képesek a céljaik megvalósítására. A
megvalósítás során segítséget tudnak kérni, eszközöket és ismerethordozókat tudnak használni.

A fejlesztõ tevékenység mellett folyamatosan vezettük be egyes elemeit a programnak, mára már minden
évfolyamunkon teljes szerkezetében és tartalmában fut a Hétszínes Program, melynek része a Hétszíntan
Tanterv.

• Boldognak azt az embert tartjuk, aki örömmel éli egyedi életét, testi és lelki egészében.
     Célunk tehát, hogy a gyermek az iskolában jól érezze magát. Ennek érdekében iskolánk célja a biztonság,
a nyugalom, az elismertség megteremtése. A személyes jó érzés feltétele a testi egészség is, így célunk az
egészséges, tiszta, barátságos és gyermekközpontú környezet megteremtése. A testi egészség megvalósulása
érdekében célul tûzzük ki a rendszeres testmozgás lehetõségének megteremtését. Célunk, hogy iskolánkban
együttmûködésen, célorientáltságon alapuló toleráns tanulói viszonyok legyenek.

• Szocializációnak azt a mintakövetést tartjuk, amely szûkebb és tágabb környezetben eredményes
életvezetést tesz lehetõvé.

     Célunk tehát, az eredményes életvezetés begyakoroltatása.
Célunk olyan minták közvetítése, olyan részcélok kitûzése itt és a programban, és aktuálisan, amelyek a
valóság, a környezet, a társak, a szülõk, és a szûkebb környezet elvárásait is magukba építik. Célunk, hogy
céljaink, mintáink és elvárásaink konkrétak, nyomon követhetõek legyenek.

• Az iskola felelõssége Alapító Okiratában szereplõ idõtartama alatt folytatott tevékenységeiben valósul
meg. Külön szolgáltatásként, a szülõvel együttmûködve, az iskolai idõtávon túl is segítünk, illetve
folytatunk pedagógiai tevékenységet.

E célok alapszolgáltatások és kiegészítõ szolgáltatásokon keresztül a mûveltség közvetítésével, a tanulók,
pedagógusok és szülõk aktív és kölcsönös érdekein és megbecsülésükön keresztüli kapcsolattal érhetõ el.
Az alapszolgáltatásokat a tantervek tartalmazzák. A kiegészítõ szolgáltatásokat a részprogramok tartalmai
határozzák meg. Iskolánk kiemelten kezeli a cigány tanulók fejlesztését.
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A PEDAGÓGIAI RENDSZERT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Pedagógiai
Program

Az iskolánk arculatát,
„személyiségét”
meghatározó
dokumentum.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program.
Felnõttekre
vonatkozó
módszertani elvek.
Projektmódszer.
Drámapedagógia.
Kooperatív
tanulásszervezés.

• Az új Közoktatási
törvénynek való
megfeleltetés.

•  Dokumentum
elemzése.

• Átdolgozás.

2003.
november-
december

Gyermek
Pedagógiai
Program

Gyermekek számára
közérthetõ nyelven.
fogalmazott
Pedagógiai Program.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program.
Gyermekeknek
javaslat.

• Módosítás a
Pedagógiai
Programnak
megfelelõen.

2003.
december

Alsós Délután
Programja

Az 1–4. évfolyamon
direkt irányítású
képességfejlesztés az
önálló tanulás
képességének
kialakítása érdekében
kézmûves, mûvészeti,
mozgás, sport jellegû
foglalkozásokon.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program.
Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás
programja.
Egyéni haladási
ütemet segítõ
differenciált
tanulásszervezés.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás.

2003.
november

Pedagógiai
Koncepció.

Felsõs Délután
Programja

Az 5–8 évfolyamon
önálló választású
szabadidõ szervezése,
az egyéni fejlõdés
megvalósításához a
tanulási utak
biztosítása,
önmegvalósításban a
készségek,
képességek
fejlesztése technikai
mûvészeti,
ismeretszerzõ,
mozgás, sport,
mentálhigiénés,
környezetvédelmi,
játék
tevékenységekben.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program
Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás
programja.
Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.
Egyéni haladási
ütemet segítõ
differenciált
tanulásszervezés.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás.
• Tartalomfejlesztés.

2003.
november
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Tanterv. 2001-ben a
kerettantervtõl eltérõ,
NAT kompatíbilis
akkreditált
programcsomag,
enyhe értelmi
fogyatékosok iskolái
számára.

Tantárgyi
képességfejlesztõ
program.
Komplex mûvészeti
program (Mûvészeti
nevelés tantárgy ).
Multikulturális
tartalmak
megjelenése.
Projektmódszer.
Drámapedagógia.
Kooperatív
tanulásszervezés.

• Anyaggyûjtés.
• Ismerkedés az

oktatásban lévõ
tantervekkel.

• NAT-nak való
megfeleltetés.

• A tanterv
továbbfejlesztése
középsúlyos,
enyhe értelmi
fogyatékos, ép
értelmû tanulók
oktatására,
nevelésére.

• Háromszintû
követelményrend
szer kidolgozása.

• Dokumentum
elemzése.

• Fõmodul
alkotása.

• Sajátos nevelési
igényû tanulók
iskolai
oktatásának
irányelveihez
való igazítás.

• Kisebbségi
oktatás
irányelveihez
való igazítás.

• Modulok
tartalmainak
integrálása.

2004.
január-
május

Kerettanterv.
Modulleírások

Eszközelemek
közül a helyi
tanterv
tartalmazza
az információ
hordozók
listáját,
feladathordoz
ókat.

Projekttervek. Alapszolgáltatásként
lehetõséget nyújt az
egyéni tanulás
megvalósításához a
4. évfolyamon
kéthetente
4 órában,
5–8. évfolyamig
1 héten át, szabad
választással
16 témában vegyes
évfolyamú
csoportokban.

Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás tanterve.
Tantárgyi képesség
fejlesztõ program.
Egyéni haladási
ütemet segítõ
differenciált
tanulásszervezés.
Projektmódszer.
Drámapedagógia.
Kooperatív
tanulásszervezés.
Közösségfejlesztõ,
közösségépítõ
programok.

• Modulok
tartalmainak
integrálása.

• Dokumentumele
mzés.

• Tartalmi
fejlesztés.

2004.
január-
május
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Közös óra
terve.

5–8. évfolyamon a
szociális
kompetenciák
fejlesztése az
osztályfõnöki órák
helyett.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program.
Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.

• Dokumentumele
mzés.

• Tartalmi
fejlesztés.

2004.
január–
május

Alsós
Adaptációs
Program.

Az elsõ évfolyam
elsõ félévében az
óvoda–iskola
átmenetet segítõ,
intenzív iskolára
elõkészítés, a
hátrányok leküzdése
érdekében.

Önálló tanulási
képességet kialakító
program.

Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás
programja.

• Óvodai
programok
megismerése.

• Dokumentumele
mzés.

• Tartalmi
fejlesztés.

2004.
január–
május

Felsõs
Adaptációs
Program.

A felsõ tagozaton az
iskolánkba érkezõ
tanulók
felzárkóztatása a
tanulási technikák és
az iskola
rendszerének
megismertetésével.

Önálló tanulási
képességet kialakító
program.

Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás
programja.

• Dokumentumele
mzés.

• Tartalmi
fejlesztés.

2004.
január–
május

Délutáni
programtervek.

Az Alsós Délután
Programjának és a
Felsõs Délután
Programjának
tematikus tervei, és a
hozzájuk kapcsolható
képességfejlesztõ
terápiák, eszközök.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program.
Tanulók önálló
kreatív
tevékenységére épülõ
foglalkozás.
Mentáhigiénés
programok.
Elõítéletek kezelését
megelõzõ program.
Mûvészeti körök.
Multikulturális
tartalmak
megjelenése.

• Dokumentumele
mzés.

• Átdolgozás.
• Egységes

szerkezetbe
foglalás.

2003.
november
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Gondolkodás
Fejlõdési
Vizsgálat.

Három fejlõdési
ponton-bemenet,
alapszint, felsõ szint-
5 gondolkodási
területen a
mûveletek,
képességek,
készségek
feltérképezése. A
gondolkodási
képességek
fejlõdésének nyomon
követése. A fejlõdés
eredményének
megítélése és a
fejlesztés irányának
kijelölése évente.

Egyéni fejlõdési
napló.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás.

2003.
december–
január

Szocializáció
Fejlõdési
Vizsgálat.

A gyermek szociális
körülményeinek
feltérképezése.
Három fejlõdési
ponton-bemenet,
alapszint, felsõ szint-
az ismeretek
feltérképezése az
Egyéni, a Család, az
Iskola és a
Társadalom
témakörében. A
szociális képességek
megnyilvánulásainak
nyomon követése.
A fejlõdés
eredményének
megítélése és a
fejlesztés irányának
kijelölése évente.

Egyéni fejlõdési
napló.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás.

2003.
december–
január

Értékelési
eszközök.

Kommunikáció
Fejlõdési
Vizsgálat.

Három fejlõdési
ponton-bemenet,
alapszint, felsõ szint-
a beszéd, az olvasás
és írás területén a
készségek
feltérképezése. A
kommunikációs
képességek
fejlõdésének nyomon
követése. A fejlõdés
eredményének
megítélése és a
fejlesztés irányának
kijelölése évente.

Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.

Egyéni fejlõdési
napló.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás.

2003.
december–
január
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Anyanyelv
felmérõ.

Háromszintû felmérõ
rendszer a
kommunikációs
képességek mérésére,
a továbbhaladás
feltételeinek
teljesülése.

Egyéni fejlõdési
napló.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás a
tantervhez.

2004.
május

Matematika
felmérõ

Háromszintû felmérõ
rendszer a
matematikai
képességek mérésére,
a továbbhaladás
feltételeinek
teljesülése.

Egyéni fejlõdési
napló.

• Dokumentumele
mzés.

• Módosítás a
tantervhez.

2004.
május

Program-
vizsgálat.

A gyermek
választásának
nyomon követése a
délutáni
képességfejlesztõ
programokból a
korrekciós
javaslatokkal
összevetve.

Egyéni fejlõdési
napló.

Több évig használható
programfüzet
elkészítése,
nyomtatása

2004.
április

Ellenõrzõ. Saját fejlesztésû
nyomtatvány felsõ
tagozatosoknak, a
hagyományos
ellenõrzõn túl
tartalmaz értékeink
mentén
szerzõdéseket,
tantárgyakhoz
kapcsolódó egyéni
feljegyzéseket rajzos,
írásos formában.

Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.

Értékelési
eszközök.

Könyvecske. Saját fejlesztésû
nyomtatvány alsó
tagozatosoknak, a
hagyományos
ellenõrzõn túl
tartalmaz értékeink
mentén
szerzõdéseket,
tantárgyakhoz
kapcsolódó egyéni
feljegyzéseket rajzos,
írásos formában.

Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Napló. Saját fejlesztésû
nyomtatvány, amely a
hagyományos naplón
túl tartalmazza a
vizsgálatok
rögzítéséhez
szükséges megfelelõ
rendszerû
táblázatokat, a
mûveltségterületekhe
z kapcsolódó
képességek
negyedéves
értékelését és az
ebbõl következõ
korrekciós
javaslatokat.

Egyéni fejlõdési
napló.

Projektfüzet. Saját fejlesztésû
nyomtatvány, mely a
választott16
projektben való
részvételét igazolja,
egyben tanulmányi
napló.

Kommunikációs
képességfejlesztõ
program.

Napló szoftver. Saját fejlesztésû
tanuló nyilvántartó
rendszer, a mely a
diagnózis és az
egyéni fejlesztési terv
adatait tárolja, kezeli.

Egyéni fejlõdési
napló.

Képességfejles
ztõ doboz.
Érték doboz.
Kultúra doboz.

Saját fejlesztésû
interaktív eszközök
az adott területen.

Osztálygazdálk
odás.

Saját fejlesztésû
könyvelõ szoftver,
melynek segítségével
regisztráljuk az
állami és iskolai
támogatások
felhasználását,
valamint a gyermek
értékteremtésébõl
eredõ bevételeit és
kiadásait.

Tanulási motivációt
fenntartó, erõsítõ,
tevékenység
támogató szoftver.

Eszközi
elemek.

Gyermek
intranet.

Saját fejlesztésû
levelezõ és
tájékoztató rendszer,
melyet a
Diákönkormányzat
mûködtet.
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Pedagógus
intranet.

Saját fejlesztésû
Belsõ Informatikai
Elektronikus
Rendszer, mely
tartalmaz
dokumentumtárat,
eszközparkot,
szolgáltatásokat,
levelezõrendszert,
integrált archívumot.

Folyamatok
nyilvántartó
rendszere

Saját fejlesztésû
interaktív
nyilvántartó eszköz
az iskola összes
folyamatára.

Szabályzatok
nyilvántartó
rendszere

Saját fejlesztésû
interaktív
nyilvántartó eszköz
az iskola összes
szabályzatára

Partner
központúság
rendszere

Saját fejlesztésû
interaktív
nyilvántartó eszköz
az iskola
partnerközpontú
mûködésére

Egyéni
fejlesztési
tervet készítõ
szoftver.

Saját fejlesztésû
szoftver, a
Képességdoboz
struktúrája alapján
összeállítja az Egyéni
Fejlesztési tervet.

Pedagógiai
Módszertani
Bank.

Pedagógiai munkát
segítõ módszertani
eszköztár.

Szervezeti és
Mûködési
Szabályzat.

Az iskola szervezetét
és mûködését
meghatározó
dokumentum

Értékteremtés. Folyamatleírás,
amely a gyermek
tárgyalkotásából,
szellemi és egyéb
tevékenységeibõl
származó értékpontok
(pénzérték)
megszerzésének és
felhasználásának
szabályait
tartalmazza.

Tanulási motivációt
fenntartó erõsítõ
tevékenység
szervezeti leírása.
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Pedagógus
képzési
értékelési
rendszer.

A pedagógusok
önértékelésére, és a
vezetõi értékelésre
építõ szempontsor. A
képzési terv és az
értékelés
összekapcsolódása.

Projektvezetés
eljárása.

Az iskolában mûködõ
különbözõ
folyamatok
megoldására készülõ
projekttervek /
programtervek
szabályrendszere.

Tanulási utak
védelme
program.

Az egyéni tanulás
kibontakozásához
kívánatos
módszertani
eszköztár és kultúra.
Az intézményi
infrastruktúra leírása,
és a tanulási utak
nyomon követésének
intézményes
rendszere.

Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulását
megelõzõ program
szervezeti leírása.

Kapcsolati
munka

Az intézmény és
partnerei közötti
kapcsolattartás
módszereit és
technikáját leíró
dokumentum.

Problémamegoldó
fórumok.

Minõség-
irányítási
Program

Minõségpolitikánk
meghatározását,
minõségfejlesztési
rendszerünk
bevezetését és
mûködését leíró
dokumentum.

Nyomtatvány-
tár

Az iskola mûködését
meghatározó és
segítõ saját
fejlesztésû
formanyomtatványok

Értesítõk Adott tanév adatait,
eseményeit,
gyermekírásait
tartalmazó kiadvány.
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

Hétszínes
Centrum

Az iskolánk tartalmi-
és szervezeti
átalakulását leíró
tanulmány. A
Fogyatékos
Gyermekekért
Közalapítvány
kiadványa.

Hétszínes CD Iskolánk 20 éves
jubileumára kiadott
szakmai anyag.

Hétszínes I–II Iskolánk 20 éves
jubileumára kiadott
iskolatörténeti
áttekintés, pedagógiai
írások.

Hétszínes
füzetek

Iskolánk 20 éves
jubileumára kiadott
iskolatörténeti
áttekintés, pedagógiai
írások.

Gyermek-
könyvek

A gyermekek
alkotásai különbözõ
témákban.

WEB-es
jelenlét

Iskolánk megjelenése
a világhálón.

Gyermekfilmek.
Másság
szépsége.
Melinda I–II.
Phare film.
Gyermekszáj.
Hangerõ próba.
Projektfilmek.

Attitûd váltásra
alkalmas eszközök

Tovább-
képzési
program.

Dobozok
tanfolyam.

A mérõ eszközök
adaptációját és az
eszközök
alkalmazását
támogató eszköz.

Érzékenyítõ
program
tanfolyam.

A Hétszínes
Pedagógiai rendszer
megismerését a
bevezetéshez/adaptác
ióhoz szükséges
döntést támogató
eszköz.

2004.
május

Tábortervek. Gyerekeknek
szervezett erdei és
nyári, felnõtteknek
tartott kézmûves
táborok tematikus
tervei.

Projekttervek. A Hétszínes
Pedagógiai rendszer

2004. július
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A NAT 2003
tartalmi

szabályozással
összefüggõ

definíciós szótár
szerinti elemek

Hétszínes
Program/

Pedagógiai
rendszer elemei

Programelemek tartalma

Miniszteri
rendeletben foglalt

Pedagógiai rendszer és a
programelemek viszonya

Fejlesztési feladat Idõterv

bevezetését követõen
esettanulmányok a
várható problémák
megoldásáról.

Hétszínes
Önfejlesztõ
Program.

A Hétszínes
Pedagógiai rendszer
intémény-specifikus
adaptációját
támogató eszköz, a
helyi tanterv
készítéséhez
szükséges segítség
120 órás akkreditált
tanfolyam.

2004. július

Tantárgyak és óraszámok
ÖSSZESÍTETT ÓRATERV

Évfolyamok Összesen
1. évf.
Heti

1. évf.
Évi

Heti Évi Összesen
Tantárgy 1. évf.

I. félév
1. évf.
II. félév

2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
I.

félév
II.

félév
I. félév

II.
félév

2-3-4-
5-6-7-
8 évf.

2-3-4-
5-6-7-
8 évf.

Heti Évi

Anyanyelv 9 9 9 8 5 5 5 5 - 9 - 153 46 1702 55 1855

Társadalom-
ismeret

- - - - 2 2 3 3 - - - - 10 370 10 370

Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4 - 5 - 85 31 1147 36 1232

Gazdálkodás 2 2 2 2 3 3 3 3 - 2 - 34 18 666 20 700

Természetismeret - - - - 2,5 3 4 4 - - - - 13,5 499,5 13,5 499,5

Mûvészeti nevelés 2 2 3 3 2,5 2 2 2 - 2 - 34 16,5 610,5 18,5 644,5

Testi nevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 - 3 - 51 19 703 22 754

Közös óra - - - - 1 1 1 1 - - - - 4 148 4 148

Adaptáció

20

- - - - - - - - 20 - 400 - - - 20 400

Játék informatikai
eszközökkel

1,5 1 1 1 1 - - - - 1,5 1 30 17 3 111 5,5 158

Projekt
osztályszinten

- - - - 2 - - - - - - - - 2 74 2 74

Projekt iskolai
szinten 5-6-7-8.

- - - - - 3 3 3 3 - - - - 12 444 12 444

Összesen heti 21,5 22 22 23 24 25,5 25,5 27,5 27,5 21,5 22 430 374 175 6475 218,5 7279

Összesen évi 430 374 814 851 888 943,5 943,5 1017,5 1017,5 - - - - - - - 7279

I. félév: 20 hét
II. félév: 17 hét
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ÉRTÉKELÉS, MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

A tanterv és program minõségbiztosítása a Comenius ágazati minõségbiztosítási rendszer II. modellje szerint
történik. A modell szerint alkotjuk meg a rendszer minõségbiztosítását, ebbõl néhány területet, amely a
tantervvel összefüggésben van kiemeltünk.

A Tanterv intézményi szintû  beválásának értékelése

A tantervet, mint a tanulói utak tartalmi rendszerét a Comenius II. Modell adaptációja során kialakított, a
Pedagógiai Programban foglaltak szerint 3 évente, az Irányított Önértékelés keretén belül belsõ vizsgálattal,
a tanulói teljesítményeket külsõ szakértõkkel vizsgáltatjuk meg és összehasonlító elemzés eredményeképpen
a tantervi egységek tartalmait szükség szerint, módosítjuk.
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A tanulók értékelése:

A tanulók értékelésének rendszerét összefoglaló táblázat:

MIT? MIKOR?
MILYEN MÓDON?

HOL?
KI?

Tanuló fejlõdése

KÖVETELMÉNYEINK
MEGVALÓSULÁSÁT
(ÉRTÉKEK–TUDÁSOK)

FÉLÉVENTE ÉV
ELEJI VÁLLALÁS
ALAPJÁN

Ellenõrzõ könyvben. A gyermek
vállalását és
önértékelését a
team tagok.

TANTÁRGYI TUDÁST
0–6. évfolyam

HAVONTA
EGYSZER

Szövegesen, naplóban
és a könyvecskében,
ellenõrzõben.

Tantárgyat
gondozó.

TANTÁRGYI TUDÁST FÉLÉVENTE Szövegesen
ellenõrzõben és
bizonyítványban.
Egységes felmérõk
alapján.

Tantárgyat
gondozó.

TANTÁRGYI TUDÁST
7–8. évfolyam

HAVONTA
EGYSZER

Érdemjeggyel naplóban
és ellenõrzõben.

Tantárgyat
gondozó.

TANTÁRGYI TUDÁST
7–8. évfolyam

FÉLÉVENTE Érdemjeggyel
naplóban, ellenõrzõben,
bizonyítványban.
Egységes felmérõk
alapján.

Tantárgyat
gondozó.

MAGATARTÁS –
SZORGALOM
0–6. évfolyam

FÉLÉVENTE Szövegesen Ellenõrzõ
könyvben,
könyvecskében,
bizonyítványban.

Team tagok.

MAGATARTÁS –
SZORGALOM
7–8. évfolyam

FÉLÉVENTE Szövegesen négy
szavas skálán Ellenõrzõ
könyvben,
bizonyítványban.

Team tagok.

PROGRAMOKON
RÉSZVÉTEL

FOLYAMATOSAN Szövegesen
programfüzetben.

Programszervezõk
.

Diagnosztikus jellegû, a célzott pedagógiai együttmûködést segítõ értékelések

Kommunikáció,
problémamegoldó gondolkodás
és szocializációfejlõdés.

Év eleje és 8.
évfolyamon év végén
is.

Naplóban, szoftveren,
és értékelési
anyagokban.

A fejlõdési
vizsgálatot
felvevõ.

Programvizsgálat. Folyamatosan. Naplóban. Programszervezõ.
Negyedéves értékelés. Negyedévente. Képességtérképen a

naplóban.
Team tagok.

Egyéni képességfejlõdés. Félévente. Egyéni Fejlesztési
Terv.

Tantárgyat
gondozó, team.

Adaptációs idõszakban fejlõdés. Félévkor. Egyéni Fejlesztési Terv
értékelésével
Nyilatkozat.

Fejlesztõk.

Egyéb diagnosztikus
értékelések.

Aktuálisan. Szakember.
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A tanulói teljesítmények vizsgálata:

Évfolyamok
S. sz. Eszköz Vizsgálati cél

1 2 3 4 5 6 7 8
Vizsgálati

idõ
Elvárt

teljesítmény
Doku-

mentáció

1. I. felmérõ
matematika,
anyanyelv.

Iskolába lépés
feltételeinek
vizsgálata.

X I félév
vége.

Össz.
25%
a követel-
mények-
nek

NY

ED

2. I. felmérõ
matematika,
anyanyelv.

X X* NY

ED
3. II. felmérõ

matematika
anyanyelv.

X X* NY

ED
4. III. felmérõ

matematika,
anyanyelv.

Szakaszhatár
minimum
követelménye-
inek teljesítése.

X

Év vége. Össz.
Követel-
mény
100%

NY

ED
5. Fejlõdési

vizsgálatok.
Fejlõdési
vizsgálatok
szintenként.

X X X X X X X X

Bemenet. X
Alapszint. X X X X*

5.1.

Felsõ szint.

A vizsgált
területeken a
gyermekek
képességeinek
fejlõdése.

X X X X

Év eleje.
8. év vége.

– ED

6. Tantervi
elõírások.

A tanterv
tartalmainak
elsajátítása.

X X X X X X X X Havonta legalább egyszer
érdemjeggyel vagy szövegesen.

7. Projekt lapok. A projektek
eredményes-
sége.

X X X X Projekt
vége.

– PK

8. Mestermunka
bemutatása

Tematikus
csúcs
elérésének
vizsgálata.

X X X X Mester-
munka
elkészülte.

– –

9. Produkció.
Értékteremtés
bemutatása.

A produkció
színvonala.

X X X X X X X X Értelem-
szerûen.

– –

Nyilatkozat = NY
Egyéni Dosszié = ED
Projektkönyv = PK
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ADAPTÁCIÓ

ADAPTÁCIÓS PROGRAM 1. ÉVFOLYAM I. FÉLÉV

Típus integrált tantárgy
Óraszám 400 óra

Jellemzõk, alapelvek
Az adaptációs program minden, az adott évben elsõ osztályba kerülõ tanuló számára készült.
A program azoknak a funkcióknak a fejlesztésére irányul, amelyek közvetlenül megalapozzák az iskolai tanuláshoz
szükséges képességeket.
A fejlesztés tartalma a különbözõ tevékenységek, cselekvések végzésekor lezajló pszichikus folyamat valamennyi
összetevõjére irányul, azaz biztosítja a pontos, differenciált észlelés, az összerendezett, koordinált mozgás, az
információk összekapcsolásának, pontos visszaadásának, az emlékezetnek, a szándékos figyelemnek az integrált
fejlõdését.
A pszichés funkciók fejlesztése a közvetlen környezet emberi- és tárgyi viszonyrendszereiben, a legjellemzõbb
mindennapi cselekvésekben történik. Ennek megvalósulását segíti egy témaajánlás, ahol a témákból adódó tartalmak
nem elsajátítandó ismeretek, hanem a fejlesztés keretéül szolgálnak. A témák megválasztását a tanulókat  ebben az
idõszakban közvetlenül körülvevõ téri- és idõi környezet preferálja. A témák lehetõséget biztosítanak arra is, hogy a
pszichés funkciók fejlesztése a szocializáció fejlesztésével egységben, valós élethelyzetekben történjen, kizárja a
funkciótréninget. További jelentõsége, hogy ugyanazon funkciók más és más témakörben visszatérõ fejlesztésével azok
folyamatos megerõsítését szolgálja.
A fejlesztés csoport(osztály)keretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján. Az egyéni fejlesztés tervezéséhez
szükséges pedagógiai diagnózis, a fejlettségi szint megállapításához a Gondolkodás-, Kommunikáció- és a Szocializáció
fejlõdési vizsgálat szolgál. Különös esetekben esetleg külsõ szakember bevonásával a diagnózis tovább differenciálható.
Ebben az esetben az ajánlott vizsgáló eljárások:

Percepció:
– vizuális (Frostig);
– auditív (hangzó differenciálás a PREFER szerint);
– mozgás (MSSST).

Emlékezet:
– szukcesszív (KNOX kockák);
– szimultán (Hisky skála);
– verbális (szóutánmondás);
– vizuális (MSSST);

Beszéd:
– artikuláció (PREFER);
– ritmus (INIZAN);
– szókincs (Peabody);
– mondatalkotás (eseménykép);
– relációs szókincs (PREFER);
– fogalomalkotás (3x4 db. kép: bútor, állat, jármû);
– beszédértés (GMP).

Mozgás:
– nagymozgások (MSSST);
– finommozgások (írásmozgás koordináció) (MSSST, Meixner).

Testvázlat, testséma, lateralitás (MSSST).
Pedagógiai vizsgálat.
Játékszituációban való megfigyelés.
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Családvizsgálat. A családlátogatás tapasztalatainak feldolgozási szempontjai:
– a család életmódja;
– érzelmi légkör, a nevelési attitûd, a fogyatékossághoz való viszonyulás;
– a családi szocializáció: célracionális,- normatív tevékenységrendszer, a kommunikációs

rendszer, a családi interakció és struktúra jellemzõi.

A pedagógiai diagnózis felállításához a saját vizsgálatokon kívül felhasználandó a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság véleménye és minden más a gyermek megelõzõ
életszakaszából származó diagnózis, vélemény.
Az egyes tanulókra kidolgozott egyéni fejlesztési terveknek tartalmazniuk kell:

• az ép, jól mûködõ, a kevésbé sérült funkciók felsorolását, melyek, mint a fejlesztés alapjai jelennek
meg a stratégiában

• a fejlesztés területeit.

Cél, feladat
A személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni diagnosztikára épülõ funkcionális
képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív állapotot, amely
elégséges elõfeltétele a tantárgyi rendszerû fejlesztésnek.

Követelmény
Rendelkezzen az alapvetõ kultúrtechnikák tanulásához szükséges pszichikus mûködéssel, képességekkel,
szociális érettséggel.

Adaptáció tantárgy témái és altémái

Téma Altéma
Beszédfejlesztés A beszéd formai oldalának fejlesztése

A beszéd tartalmi oldalának fejlesztése
Mozgásfejlesztés Nagymozgások fejlesztése, egyensúlygyakorlatok

Finommotorika
Percepciófejlesztés Vizuális észlelés fejlesztése

Hallási észlelés fejlesztése
Tapintásos észlelés fejlesztése
Mozgásos észlelés fejlesztése
Interszenzoros fejlesztés
Térészlelés fejlesztése
Idõészlelés fejlesztése

Gondolkodásfejlesztés

Az idõkeret felhasználása feldolgozási témaajánlással és óraszámokkal:

1. 2. 3. hét 4. 5. 6. hét 7. 8. 9. 10. hét 11.12.13.14. hét 15. 16. 17. hét  18. 19. 20. hét

60 óra 60 óra 60 óra 80 óra 60 óra 60 óra
Vizsgálatok Az iskolai kör-

nyezet
Az õsz Az otthon,

családi ünnepek
A tél Vizsgálatok

Értékelés
Folyamatos diagnosztizáló értékelés. A tanulók felé jellemzõ a folyamatos, sok pozitív megerõsítést
tartalmazó szóbeli értékelés.

Fejlesztési feladatok

Az adaptációs program egészében ezt a tevékenységet szolgálja.
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1. BESZÉDFEJLESZTÉS

Témakörök, tartalmak, tevékenység

1.1. A BESZÉD FORMAI OLDALÁNAK FEJLESZTÉSE
Tartalom, tevékenység
Motoros fejlesztõ gyakorlatok: ajaktorna, nyelvtorna, fúvó-szívó gyakorlatok, szájpad-torna, légzõ
gyakorlatok. Hangfelismerés, hangutánzás.

1.2. A BESZÉD TARTALMI OLDALÁNAK FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
Az iskolai környezet adta helyzetekben: pedagógus–gyermekcsoport, pedagógus–gyermek, gyermek–
gyermekcsoport, gyermek–gyermek viszonylatokban történõ kommunikációs minták gyakorlatai:
bemutatkozás, megszólítás, bemutatás, helyes köszönési módok, érdeklõdés, kérdésfeltevés, válaszadás,
beszámolás eseményekrõl.

Az õszi évszak adta lehetõségek keretében: az õsz jellemzõi, az idõjárás változásai – öltözködés, ritmus a
természetben – évszakóra, õszi gyümölcsök, zöldségfélék, vásárlás az õszi piacon, az õszi betakarítás, az õsz
az irodalomban.

A téli évszak adta lehetõségek keretében: a tél jellemzõi, az idõjárás változásai–öltözködés, téli örö-
mök –mozgás a szabadban, táplálkozás télen, az állatok télen.
Az otthon, a család, a családi ünnepek adta lehetõségek keretében: a család tagjai, a család egy nap-
ja – idõrend, napirend, születésnap, névnap, mikulás, karácsony, vendégvárás, terítés, ajándék,
ajándékátadás.
Valamennyi témához kapcsolódva: mennyiségélmények, a számosság tényezõi, a mennyiségállandóság
érzékelése (az egyéni fejlettségi szinthez igazodva folyamatos a számköri megerõsítés). Figyelem és
emlékezetfejlesztõ játékok, feladatok.

Mondókák, versikék, népköltések, mesék, népi gyermekjátékok.
Alapszókincs:
testrészek, saját ruházatuk, alapformák, alapszínek, mindennapi cselekvéseik megnevezése, számok
használata.
relációs szókincs: bal-jobb, alul-fölötte, alá-fölé, mögötte, elõtte, közte, mellette, mögé, elé, közé, mellé,
bent-kint, belül-kívül, fent-lent, puha-kemény, síma-érdes, szögletes, gömbölyû, lapos, kicsi, nagy, közepes,
rövid, hosszú, kevés-sok, kisebb-nagyobb, egyenlõ nagyságú, különbözõ nagyságú, több-kevesebb,
ugyanannyi.

2. MOZGÁSFEJLESZTÉS

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

2.1. NAGYMOZGÁSOK FEJLESZTÉSE, EGYENSÚLYGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Járások, futások – tempótartással –, váltással, iránytartással.
Ugrálások: magasba, távolba, különbözõ alakzatú térbe, tempó- és irányváltásokkal.
Járások, ugrások téri viszonyítási pontokhoz igazítva. Csúszás, mászás, kúszási irány -, tempóváltásokkal,
kerülések, átmászások. Egyensúlyozó állások, járások.
Népi gyermekjátékok mozgásai.
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2.2. FINOMMOTORIKA FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
Átöltözések különbözõ cselekvésekhez, taneszközökkel végzett manuális tevékenységek (könyv, füzet
lapozgatás, ceruzafogás).
Írásmozgás koordináció: elõrajzolt formák áthúzása, másolása, vonalelemek, betûelemek másolása, írása,
betûismeret esetén betûírás.
Gyurmázás, agyagozás, gyöngyfûzés, papírhajtogatás, papírtépések, tematikus képek készítése, festés ujjal.
Tematikus puzzle-játékok. Vágások, nyírások, festések, sablonok  színezése, sablon nélküli színezés,
rajzolás, festés, ragasztás.

3. PERCEPCIÓFEJLESZTÉS

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

3.1. VIZUÁLIS ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
A szemmozgás tudatos kontrolljának, a szem fixációs mûködésének erõsítése: ismerkedés egymással, társak
megfigyelése, egymás mozdulatainak figyelése, utánzása, irányított szemmozgásokkal.
Vizuális helyzet, pozíció felismertetése: tárgyak helyzetének megfigyelése, részletek, hiányok észrevevése,
különbözõ alakzatok áthelyezése más pozícióba a környezet tárgyaival, eszközökkel.
Vizuális memória fejlesztése: testmozgások, témákhoz kapcsolódó minták emlékezetbõl történõ utánzása.
Vizuális ritmus fejlesztése: a környezet tárgyaiból vizuális minták folytatása- ajándékkészítéshez, a
környezet díszítéséhez való felhasználással.

Alak- és formaállandóság felismertetése, megerõsítése: alakzatok formálása testmozgással, képes lottók,
termések felhasználásával képi formálások, felismertetések, termésképek összeállítása formarajzok alapján.
Alak- háttér megkülönböztetõ képesség fejlesztése: a tanterem tárgyainak rendezése, idõjárási tabló
készítése, képkeresések.

3.2. HALLÁSI ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
Hangzási analízis–szintézis fejlesztése: a környezet hangjainak – emberi hangok, állatok hangja, tárgyak,
eszközök hangjai – felismertetése, megkülönböztetése.
Beszédhang analízis, hangkeresõ gyakorlatok. Ritmusok hallás utáni visszaadása.
Hang-, szódifferenciálások.

3.3. TAPINTÁSOS ÉSZLELÉS ÉS FEJLESZTÉS

Tartalom, tevékenység
Finom motorikus mozgásokkal történõ észlelési megerõsítés: formaalakítások, minták követése, tapintással
személyek és a környezet jellemzõ tárgyainak felismertetése, megnevezése.

3.4. MOZGÁSOS ÉSZLELÉS FEJLESZTÉS

Tartalom, tevékenység
Megfigyelt mozgásminták behunyt szemmel történõ kivitelezése, testérzékeléssel szerzett formák
felismerése, ismétlése. Népi gyermekjátékok.
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3.5. TÉRÉSZLELÉS ÉS FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
Térbeli helyzetek felismerése. A környezet tárgyainak elhelyezése a téri relációk megnevezésével,
megneveztetésével síkbeli és térbeli iránymeghatározásokkal. Népi gyermekjátékok.

3.6. IDÕÉSZLELÉS ÉS FEJLESZTÉSE

Tartalom, tevékenység
Napirend. Napszakok – napi tevékenységekhez kötötten. Napok nevei. Évszakok.
Születésnapok, életkorok. Idõbeli sorrendiség a tevékenységekben. Idõbeli relációk.

3.7. INTERSZENZOROS FEJLESZTÉS

Tartalom, tevékenység
Vizuális-tapintásos interszenzoros mûködés fejlesztése: a környezet tárgyainak, a témákhoz használt
eszközöknek keresése vizuális mintákban, vizuálisan felismert tárgyak, eszközök felismerése – a vizuális
csatorna kizárásával – tapintás útján.
Vizuális – auditív interszenzoros mûködés fejlesztése: megszólaltatott hanganyagban az adott hangforrások
felismertetése, hallott hanganyaghoz hangforrás keresése.
Hallási emlékezet fejlesztése: a környezet jellemzõ hangjainak exponálás utáni felismertetése, hangforrás
keresése.
Auditív – tapintásos interszenzoros mûködés fejlesztése: a vizuális csatorna kizárásával hangról társai
tapintással való megkeresése. Tárgyak jellemzés utáni tapintásos megkeresése.

4. GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS

Tartalom, tevékenység
Élõlények, tárgyak, tárgy és eseményképek különféle csoportosítása. Szabad társítások tárgy és eseményképek között.
Ok-okozati összefüggést tartalmazó képek összekapcsolása. Manipulációk térben: játékok szétszedése, összerakása,
építõjátékokkal való konstrukciók. Manipulációk síkban: kirakók, mozaik játékok.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Érthetõen beszél. Rendelkezik közvetlen környezetében az eligazodáshoz szükséges beszédképességgel.
Szükségleteit, érzéseit egyszavas és egyszerû mondatokkal közli. Meg tud nevezni a környezetével és
önmagával kapcsolatos fogalmakat. Ismeri a ruhadarabok nevét. Ismeri testrészeit és azok funkcióit. Meg tud
nevezni otthona és az iskola környezetébõl élõlényeket, élettelen elemeket. Megnevezi a csoportját, családját
és ezek tagjait. Ismer feladatokat a család mindennapi életébõl. Tudja, hogy a szabályok be nem tartásával
helytelenül cselekszik. Tud segítséget kérni munkájához.
Meg tud nevezni sík és térbeli formákat, tárgyakat, a beszédbõl kihallja a mennyiségre és a tevékenységre
utaló szavakat, kifejezéseket. Rendelkezik a közvetlen környezetébõl adódó mennyiségélménnyel. Képes
tárgyakkal, mint mennyiségekkel manipulatív mûveletek végzésére. Tud tárgyakról számosságot
megállapítani, adott mennyiségû csoportot létrehozni. Tud kiszámlálni, hozzászámlálni, elvenni,
kiegészíteni, bontani.
Képes célirányos mozgástevékenységre.
Képes a nagymozgások összerendezett kivitelezésére tempó és irányváltásokkal. Tud az iskola épületében, a
járdán egyedül és csoportosan közlekedni. Szívesen vesz részt népi gyermekjátékokban. Képes egy-kettõt
szerepcserével is végigjátszani.
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Képes a megadott szempontok alapján a tanult íráselemek és formák vázolására. Ceruzafogás és nyomatéka
kialakulóban van. Elemi szintû tapasztalatai vannak az anyagokról és a megmunkálásukhoz szükséges
eszközökrõl. Fel tud öltözni. Örömmel fejezi ki magát rajzban különbözõ rajzeszközökkel. Részt vesz
élettere kialakításában, gondozásában. Mindezen tevékenységeket örömmel végzi.
Képes közvetlen környezetében a látás, hallás, tapintás, mozgás útján tapasztalatokat szerezni tárgyak,
emberek tulajdonságairól, viszonyairól.
Tud megkülönböztetni egyenes és görbe vonalakat, nyitott és zárt alakzatokat. Formafelismerése
kialakulóban van.
Élvezettel hallgatja és vesz részt a közös éneklésben. Képes önmaga dallamot alkotni (énekbeszéd). A
tartalomnak megfelelõen elõ tud adni ritmizálva két-három mondókát, egy-egy rövid verset, dalt.
Meg tudja nevezni a közvetlen környezetében lévõ tárgyak anyagát. Képes tapasztalatot szerezni róluk.
Képes utánzással különféle szerepek megjelenítésére, mesék végighallgatására. A tartalomnak megfelelõen
elõ tud adni dramatizálva két-három mondókát, 1–1 rövid verset.
Rendelkezik alapvetõ testfogalommal, megtalálja a lakásban és az iskolában a mindennapi életviteléhez
szükséges színtereket.
Adott helyiségen belül meg tudja mutatni társai és a tárgyak helyét relációs szókincs segítségével.
Tájékozódni tud a tanteremben, az iskola egyéb helyiségeiben. Tudja tantermében a tárgyak, eszközök
helyét.

Ismeri a lakás és az iskola helyiségeit.
Tudja a saját életkorát. Érti a gyermek és a felnõtt közötti korkülönbséget. Tudja a napi tevékenységeit a
megfelelõ napszakban elvégezni. Ismer az idõre vonatkozó kifejezéseket. Tudja a napirendjét. Tudja a hét
napjainak a nevét és az évszakokat. Érzékeli az idõ múlását tevékenységeihez kötötten a cselekvések
elteltével. Idõbeli sorrendet ismer a tevékenységeiben.
Képes  közvetlen környezete emberi- és tárgyi viszonyrendszereiben a látott és hallott minták mozgásos
kivitelezésére
Tud elemi szinten összehasonlítani. Meg tud nevezni otthona és az iskola környezetébõl élõlényeket,
élettelen elemeket adott szempont szerint csoportosítva. Átéli a napi, heti szokásrendjében a tevékenységek
folyamatát az emberi kapcsolatokban, és észleli a környezetében zajló idõ-, tér- és állapotbeli változásokat,
vagyis a folyamatosság megszakadását, szóban és rajzban képes ezt jelezni.

Irodalomjegyzék

A gyermekek matematikai gondolkodásának kialakulása 2–7 életévben, fejlesztésének hatékony módszerei
(Kiss Tihamér)
Alkonyi Mária – Rosta Katalin: Számlálni kezdek
B. Méhes Vera: Számlépcsõ
Bessenyei Éva: Matek mese
Boa – plusz I–II–III.
Csabay Katalin: Lexi
Dávid Ilona – Duray Miklósné: Részletes program az adaptációs fejlesztéshez
Deák B. Katalin: Óvodások tankönyve
Dr. Szabó Pál: Iskolás lesz a gyermekünk
Erdei Gáborné: Csiga-biga gyerek ki (készségfejlesztõ gyakorló feladatra)
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Erdei Gáborné: Pont, pont, vesszõcske (Játékos gyakorlókönyv írástanuláshoz)
Franz Sedlak, Brigitte Sindelar: „De jó már én is tudom!”
Füzesi Zsuzsa: Mondókás könyv
Gállos Ilona – Dr. Kovácsné Nagy Ibolya: Az én könyvem (Képes érzékszervi és beszédfejlesztõ
gyakorlatok)
Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában
I. Mit gondolsz? (összefüggés) – figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztõ játék
II. Mit gondolsz? (Analógia)
III. Mit gondolsz? (összehasonlítás, rendezés)
Íráselemek gyûjteménye – Hódmezõvásárhely
Kocsis Lászlóné–Rosta Katalin: Ez volnék én? (Testséma fejlesztõ feladatlap gyûjtemény)
Korrekciós feladatlapok gyengén látó gyermekek számára
Környezetismeret 1–Kerepesi Károlyné
Marosits Istvánné: Tudod-e? (Készségfejlesztõ feladatlapok az olvasástanulás elõkészítésére)
Meixner Ildikó: Dysgráfiás fejlesztõ feladatlapok
Nagyné dr. Réz Ilona: Téri tájékozódás–fejlesztõ program
Nagyné dr. Réz Ilona: Téri tájékozódás–Mellékletek
Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarcok nélkül az iskolában
Rosta Katalin–Rudas Zsuzsanna–Kisházi Gergely: Hüvelykujjam...
Szabó Borbála: Mozdulj rá! (Mozgással kísért vers és mondókagyûjtemény)
Számolás feladatlapok–Pedagógiai Intézeti kiadvány
Színezd ki és rajzolj Te is...
Villányi Györgyné: Játék a matematika?

Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök

Írásvetítõ
Kazettás magnetofon
Lemezek, kazetták
Lemezjátszó

Állatok világa
Babák
Bábok
Body roll hengerek
Célbadobó
Dominó
Emberek világa
Építõkockák
Érzékelõjátékok
Hangfelismerõ–képegyeztetõ társasjáték.
Hangszerek: dob, cintányér, háromszög
Homokozó játékok
Idõjárás naptár
Játékállatok
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Játékautók
Játékkártyák
Játékkonyha, szobaberendezések felszereléssel, eszközökkel
Kifestõkönyvek
Labdák
Logikai készlet
Minimat játékok
Montessori tornyok, játékok
Mozaikjátékok
Nagy méretû pléd
Napirendi tábla
Növények világa
Nyomda
Összerakós játékok
Pálcikák
Szerepjátékok kellékei: orvosos játékhoz, közlekedéshez, takarításhoz, fodrászjátékhoz
Színes korongok
Színes rúd készlet
Társasjátékok
Trambulin
Tükör
Ugrálókötél
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ANYANYELV

ANYANYELV 1–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 1855 óra

Jellemzõk, alapelvek
Az anyanyelv tantárgy tartalmazza a fogalmazási ismeretek, az irodalmi kifejezésformák (5–8.), az
irodalomolvasás (5–8.) írás, az íráshasználat (1–4.), a kommunikáció (1–8.), a magyar nyelv (1–4.),
memoriter (5–8.) nyelvismeret (5–6.), nyelvtani ismeretek (5–8.), olvasás, szövegértés (1–4.), szerzõk és
mûvek (1–8.), szövegértés, szövegalkotás (5–6.), véleményalkotás és értékelés (7–8.): én és társaim, a család,
az iskola, a lakóhely témaköröket.
A hon- és népismeret témakörébõl a következõket: jelképeink, nemzeti ünnepeink, családi és vallási
ünnepek, a lakóhely népessége, a cigányság, a lakóhely nevezetességei és népszokásai, a magyar nép
eredetérõl, a Himnusz és a Szózat, nemzeti emlékhelyek, akikre büszkék lehetünk témákat. A
környezetismeret tantárgy témáiból (1–4.) a megismerési módszerek alapozása, az élettelen természet
alapismerete, tájékozódási alapismeretek, az élõ természet alapismerete altémák kerültek beépítésre. Tánc és
dráma, tantárgyi modul témáiból a drámajátékok és az ünnepi szertartások játékai altémák feldolgozása
javasolt. Az anyanyelv tantárgy továbbá teljes tartalommal integrálja a könyvtári informatika tartalmait is.
Az anyanyelv tantárgy központi, illetve alapozó funkciót tölt be a tantervben, folytatja az anyanyelv
elsajátításának azt a folyamatát, amely a családban kialakult. Növendékeink többségének családja beás
anyanyelvû, az iskoláztatás kezdetén tapasztalható nyelvi hátrányaik azonban elsõsorban nem a
kétnyelvûségbõl, hanem inkább a hátrányos szociális helyzetükbõl erednek, életmódjukból következõen
gyakorlati intelligenciájuk kevésbé tart igényt az írásbeli kifejezésformákra. Az anyanyelvtanítás beszéd
centrikus, ezért a leíró vagy klasszikus grammatika és más nyelvi jelenségek elkülönített oktatása helyett a
nyelvhasználati képesség gyakorlati fejlesztését tekinti elsõdleges feladatnak.
A nyelvhasználat elsajátításának folyamatában az olvasás, az írás, az irodalom, a fogalmazás, a nyelvtan nem
különálló tantárgyak, hanem az anyanyelvtanítás belsõ mozzanatai, nyelvi tevékenységek a
kommunikációban.
A tantárgy tartalmai, mint alapvetõ társadalmi tevékenységek, mint gondolkodás- és viselkedésformák
jelennek meg, az érvényesül, hogy a nyelvelsajátítás lényegi módja az a folyamat, amelyben az ember arra
kényszerül, hogy nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit.
Alapvetõen fontos szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag, a tanítási tartalom-eszköz a tantárgy
nevelési feladatainak megoldásában és a gyermekek képességfejlesztési folyamatában.
Az anyanyelvtanításban csak az a fejlesztõ tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely az egyén
tudásának és sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a beszédnek, mint összetett folyamatnak a
fejlesztésére irányul, s a nyelvet kifejezõ, informáló funkcióinak megfelelõen, elemi formáiban (közlés,
megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban: szóbeli és írásbeli kifejezésben gyakoroltatja, alkalmaztatja.

Cél, feladat
A nyelvhasználat fejlesztésével hozzájárulni a tanulók személyiségének, az én- és világképének
kialakulásához, segítséget nyújtani szükségleteik megfogalmazásában és kielégítéséhez, érzelemviláguk
gazdagításával.
Elsajátíttatni a kommunikációs helyzeteknek megfelelõ szövegalkotást, magatartási, társalgási és
udvariassági formákat.  Megteremteni az írásbeli nyelvhasználat alkalmazásának lehetõségeit. Megismertetni
a gyermekekkel nemzeti kultúránk és a cigányság hagyományait.

Követelmény
A tantárgy általános követelménye a társadalmi cselekvõképesség kialakításának érdekében: a tanulók a
problémahelyzetnek, illetve a tevékenységnek megfelelõen tudják használni kommunikációs eszközeiket;
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megismerjék anyanyelvünk szerkezeti egységeit; képesek legyenek az olvasást és írás eszközként használni;
kialakuljanak a társas együttmûködéshez szükséges kommunikációs készségeik, képességeik.

Az Anyanyelv tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 1 2 3 4 5 6 7 8
Mindennapi élet színterei,
tér és idõviszonyai

X X X X

Mindennapi élet
színterein túlmutató tér-
és idõviszonyok

X X X X

Valóságos anyagi
rendszerek

X X X X

VALÓSÁGISMERETI
TARTALMAK

Elképzelt eszmei
rendszerek

X X X X X X

Líra X XIRODALOM
Epika X X

Téma óraszám 38 60 72 70 61 66 61 70
Hangok
hangcsoportok

X X X X X X

Szóelemek, szavak X X X X X X X X
Új szószerkezetek X X X X X X X X
Mondatok X X X X X X X X

GRAMMATIKAI
TUDATOSÍTÁS
SZINTJEI

Szöveg X X X X X X X X
Téma óraszám 19 38 26 56 56 51 48 45

Szóban X X X X X X X X
Olvasásban X X X X X X
Szövegértés X X
Írásban X X X X X X

NYELVHASZNÁLATI
KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE

Szövegalkotás X X
Téma óraszám 67 150 148 130 38 38 38 32

Nem szóbeli jelek,
jelzések

X X X X

Kommunikációs
gyakorlatok

X X X X X X

Viselkedéstanulás X X X X X X
Magánéleti megszólalás X X
Ügyintézõi megszólalás X X

KOMMUNIKÁCIÓ
VISELKEDÉSTANULÁS

Közéleti megszólalás X X
Téma óraszám 4 28 30 20 20 20 28 28

Könyv és
könyvtárhasználat

X X X X X X X X

Sajtóismeret X X X X
Dokumentumismeret X
Ismerethordozó
médiák használata

X

Intézmények X X X X
Szórakozás, hobby X X X X

ÖNMÛVELÉS

Szabadidõ, mûvelõdés
forrásai

X X

Téma óraszám 8 20 20 20 10 10 10 10
ÖSSZÓRASZÁM 136 296 296 296 185 185 185 185
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A tantárgy óraszámai

Évfolyam
Óraszám

1.
II.félév

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

Heti 9 9 9 8 5 5 5 5 55
Éves 153 333 333 296 185 185 185 185 1855

A tananyag szerkezete, a komponensek jellege indokolttá, szükségszerûvé teszi, hogy egy-egy tanítási órán
több komponens tartalmaival foglalkozzunk, ezért a tananyag felsorolásokban célszerû a projekt típusú
tervezésben gondolkodni.
A Lépésrõl-lépésre program a kezdõ szakaszban erre ad lehetõséget.
Az altémák óraszámainak elosztása a tanulók fejlettségi szintjének, igényeinek folyamatos nyomon követése
mellett a pedagógus döntési hatásköre, az általunk ajánlatként megadott mennyiségek inkább arányokra
mutató javaslatok.

Értékelés
Az értékelés minden évfolyamon a tanítási tartalomhoz és a követelményekhez igazodva fogalmazódik meg.
A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás-, a Kommunikáció- és a Szocializáció fejlõdési
vizsgálattal, illetve különleges esetekben az Adaptációs programban leírt eszközökkel végezzük, a
diagnosztizáló munka alapján megalkotott egyéni fejlesztési terv (EFT) szerint folyik a tanuló fejlesztése a
tantervi tartalmakkal. A fejlesztés értékelését az EFT rendszeres, félévi felülvizsgálatával lehet elvégezni.
A tantervi követelmények teljesítésének megítéléséhez háromszintû felmérõ készült.
A fejlõdést a Naplóban negyedévente gyenge, megfelelõ, jó minõsítéssel jelöljük a Szóbeli kifejezés,
Kifejezés írásban, Olvasás- szövegértés, Hangos olvasás, Vers-, szövegtanulás, Nyelvtani problémák
felismerése, Nyelvtani feladatmegoldás, Íráskép területeken.

Fejlesztési feladatok
Az anyanyelv tantárgy felépítésével, tananyag kiválasztásával, a tananyag elrendezésével figyelembe veszi
az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített tanulók beszédének, nyelvi kifejezõkészségének sajátosságait és
az egyéni különbözõségeket.
Az l–4. évfolyamon az egyéni fejlesztési tervek készítésénél döntõen az eredményes írás –, olvasástanításra
helyezõdik a hangsúly, ezzel összefüggésben az írás – olvasás tanításához szükséges feltételrendszer
biztosítása kiemelt feladat.
A figyelemfejlesztés, az analízis - szintézis mûveletei, az optikai, az akusztikai észlelés fejlesztése mellett a
cselekedtetéssel megvalósuló további területek – tapintás, kinézis, tér-és idõészlelés, az absztrakcióhoz
elegendõ gyakorlati tapasztalás megszerzése jelentik a folyamatos gyakorlás tartalmait.
A beszédtechnikai, logopédiai gyakorlatok alkalmazása a nyelvhasználati képesség fejlesztése szóban
témáknál egyaránt azt szolgálja, hogy a tanulók mind többször jussanak olyan technikák gyakorlásához,
melyek segítik a helyes beszéd kialakulását. A dyslexia prevenciós írás-olvasás tanítási módszer alkalmazása
alapvetõen habilitációs és rehabilitációs célú.
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ANYANYELV 1. ÉVFOLYAM II. FÉLÉV

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. VALÓSÁGISMERETI TARTALMAK

1.1. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREI, TÁRGYI-, SZEMÉLYI-, TERMÉSZETI-, TÉR- ÉS
IDÕVISZONYAI, TEVÉKENYSÉGFORMÁI, ESEMÉNYEI

Tartalom, tevékenység
Az otthon eseményei: születés - halál, az eseményhez illõ viselkedésformák; a különbözõ
cigányközösségekben: személyes élmények elmesélése.
Az iskola eseményei: a jellemzõ vonásaik, az eseményhez illõ öltözködés és viselkedésforma.

1.2. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREIN TÚLMUTATÓ TÉR- ÉS IDÕVISZONYOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerû földrajzi fogalmak, téri viszonyok elõállítása: terepasztal, tereptárgyak, terepkészítés
(homokozóban), rendezés, ,,képolvasás.”
Hagyományok: farsang, húsvét, cigány szokások.
Családi ünnep, iskolai ünnepélyek, megemlékezések; eseményképek helyes idõrendi sorrendbe helyezése.

1.3. VALÓSÁGOS ANYAGI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Az élettelen világ: a környezetünkben lévõ használati tárgyak.
Az élõvilág: a környezetünkben élõ állatok és növények.
Természeti jelenségek, a napszakok változása, évszakok változásának nyomon követése.
Természeti környezet: a természet szépségeinek megjelenési és kifejezési formái.

1.4. ELKÉPZELT ESZMEI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Versek: gyermekversek: szövegtanulása, szövegmondása.
Mesék: állatmesék, népmesék.
Népi gyermekjátékok: rajzolók, körözõk, vonalhúzogatók;
Szólások, közmondások: az állatok hangjával, mozgásával kapcsolatos szólások.
Diafilmek vetítése, lemezhallgatás

2. GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS SZINTJEI

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Játékos hangoztatási gyakorlatok a valóságismereti tartalmak alapján.

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Szóalkotás, szóbontás.
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2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység.
Hiányos szószerkezetek kiegészítése kérdés segítségével, szóban.

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerû mondat (kérdéskörök: ki? - mi? mi? - mi? ki? - mit csinál? mi-mit csinál? hol? mikor? milyen?
hogyan?)
Hangerõ, tempóváltás: érzelmeinek megjelenítése a spontán beszéd során.

2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
Események, élmények, érzések, hangulatok, egy-egy mindennapi tevékenység (tisztálkodás, étkezés stb.)
elmondása beszélgetõ körben.

3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszéd (meg)értés fejlesztése: fõfogalom alá rendelés, tárgykép-rendezés(a történés sorrendje, szóbeli
utasítások végrehajtása;
Eseményekrõl, eseményképekrõl mondatok alkotása.
Beszédkészség növelése: analógiás feladatok, analízis-szintézis gyakorlatok;
Beszédtechnika fejlesztése: légzõ gyakorlatok, beszédlégzés, rezonancia-, hangadás, artikulációs gyakorlatok
játékos hangutánzások, tiszta hangoztatás, helyes ejtés.
Vers- és prózamondás gyakorlása: gyermekversek, mesék, mondókák.
A tanult mondókák ritmizálása, közös és egyéni mondogatása.

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása.
Hanganalízis, hangösszevonás, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók idõtartama,
mássalhangzók zöngéssége).
Egyjegyû kisbetûk: a tanult betûk hangokkal való egyeztetése. Kisbetûk, nagybetûk.
Hangos olvasás: a betûk felismerése, összeolvasása.
Szótagok, szavak összeolvasása, rövid mondatok szótagoló olvasása,
Szövegértõ olvasás: a tanult betûkbõl szerkesztett szavakon, szövegeken.
Szövegértés bizonyítása szituációs és dramatikus játékokkal, feladatmegoldással: fõként rajzzal jelöléssel,
cselekvéssel, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással.
Szövegbefogadás, szövegalkotás: versek, mesék, gyermekjátékok, mondókák.

3. 3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Betûírás, betûk szabályos kapcsolása
Írásgyakorlatok: betûk csoportosítása: magánhangzók mássalhangzók, a vonalközbe írás alapján:
,,kétvonalas”, ,,egy utcás”, ,,alsó hurkos”, stb, az ejtés idõtartama alapján. Szóelemek, a szavak szintjén:
szóelemek, szavak alkotása, szóelemek, szavak bontása. Másolás (betûhalmazokból, nyomtatottból írottba),
látó-halló tollbamondás utáni írás, emlékezet utáni írás, helyesírás-fejlesztés (a betûk hosszabb szemlélése
után)
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Mondatalkotási kísérletek: feladatok a mondatkezdõ betû, a mondatvégi írásjel segítséggel történõ
alkalmazására. Füzethasználat.

4. KOMMUNIKÁCIÓ–VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. NEM SZÓBELI JELEK ÉS JELZÉSEK ADÁSA-VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Mimika: arcjáték, tekintet, szóértelmezések.
Gesztus: a kéz kifejezõ mozgásai, a fej kifejezõ mozgásai, jelek, jelzések (emblémák): otthon, az iskolában.
Az utcán látható és hallható jelek, jelzések.

4.2. A KAPCSOLATOK MINÕSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS

GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Társas érintkezés gyakran használt formulái: kapcsolat kezdeményezése, a kezdeményezés fogadása.
Kérdezés, válaszadás: belépés, megjelenés (otthon és az iskolában); köszönés, megszólítás (otthon, az
iskolában és a játszótéren); bemutatkozás (gyermekeknek, felnõtteknek); kapcsolat befejezése, elköszönés,
távozás (otthonról, iskolából).
Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan.

4.3. VISELKEDÉSTANULÁS (HELYZET ÉS SZEREPGYAKORLATOK)

Tartalom, tevékenység
Bekapcsolódás mesék (részletek) dramatizálásába. Éntudat: családi; életkori; nemi, iskolai adatok.
Önismeret: Példakép (játszótárs)választás (Én azért szeretek veled játszani, mert…).
Az otthoni, iskolai, utcai, játszótéri viselkedési szabályok, megoldási helyzetek.

5. ÖNMÛVELÉS–TANULÁS

5.1. KÖNYV ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Látogatás a könyvtárban. Beiratkozás. Tájékozódás a könyvtárban: a könyvtárban található dokumentum-
típusok. A könyvek. A gyermeklexikonok.
A könyvekkel való bánásmód. Könyvtári illemszabályok.

5.2. SAJTÓISMERET

Tartalom, tevékenység
A rádió és a TV gyermekmûsorai. Mûsorcímek. Gyermeknek szóló újságok.

5.3. INTÉZMÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Közmûvelõdési intézmények: múzeum, képtár, mûvelõdési ház, mozi, színház, szabadtéri rendezvény
színhelyei. Viselkedési szabályok, az intézmények elvárásai. Piktogramok.

5.4. SZÓRAKOZÁS, ÖNMÛVELÉS, HOBBI

Tartalom, tevékenység
Szabadidõs tevékenységek: gyûjtõmunka.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Törekszik a beszédhangok tiszta ejtésére, az érthetõ beszédre. Be tud számolni a legfontosabb iskolai és
otthoni eseményekrõl, tiszteletben tartja az iskolai és osztály Házirendben megfogalmazott
viselkedésformákat. Képes a tevékenységeiben és a tanórán kívüli mindennapi történésekben szerzett
tapasztalatait, az irodalom által keletkezett, élményeit kifejezni.
Próbálja használni a beszéd metakommunikációs jellemzõit: hangerõ, tempó.
Önállóan tud egyszerû szóbeli utasításokat végrehajtani Képes szövegalkotásra eseményképek
felhasználásával.
Felismeri az azonosságokat és a különbözõségeket a tanult valóságismereti tartalmakban. Eligazodik a
közvetlen környezetében, a mindennapi élet alapvetõ tárgyi és személyi viszonyaiban, a tanult alapvetõ téri-
és idõrelációkban, tájékozódni a közvetlen környezetében. Ismeri mindennapi életének színtereit, az otthon
és az iskola helyiségeit, tudja megadott szempontok szerint csoportosítani az iskola és az otthon tárgyait,
berendezéseit.
Képes az élõ és az élettelen elkülönítésére, tudja azokat csoportosítani. Felismeri a természet védelmével
kapcsolatos helyes és helytelen viselkedési helyzeteket. Részt vesz a környezetében lévõ növények és állatok
gondozásában, van felelõsségérzete.
Tudja a tanult kisbetûket olvasni, összeolvasni szótagok és szavak szintjén. Azonosítani tudja a hangot a
betûjével. Képes különbséget tenni a tanult hosszú és rövid hangok között.
Próbál két-hárombetûs szavakat elemeire bontani, illetve a megadott betûkbõl értelmes, rövid szavakat
alkotni.
Képes felismeri a tanult kisbetûk nyomtatott és írott formáját, két-három betûs szavakat és szótagokat, képes
a tanult betûk összeolvasására szótagszinten.
Szövegértését tárgy-, illetve eseményképekhez rendelt feladatokkal bizonyítja.
Tud tollbamondás után rövid szavakat írni, képes alakítani és kapcsolni a tanult betûket a vonalrendszerben
is, képes szótagok, rövid szavak másolására.
Tudja alkalmazni a társas érintkezés legalapvetõbb szabályait: köszönés, kérés, a másik meghallgatása.
Próbál alkalmazkodni és azonosulni a családi és iskolai viszonyokban.
Ismeri az iskolai könyvtár rendjét, képes alkalmazkodni a szabályaihoz.
Érdeklõdik a könyvek iránt. Képes együttmûködni és megfelelõ magatartást tanúsítani a szabadidõs
tevékenységek végzése során.
Tanári segítségnyújtás mellett a megismeri a gyermeklexikon használatát, önállóan be tud számolni a Tv-ben
látott mûsorokról. Ismer gyermekújságot.
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ANYANYELV 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenység

1. VALÓSÁGISMERETI TARTALMAK

1.1. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREI, TÁRGYI, SZEMÉLYI, TERMÉSZETI, TÉR - ÉS IDÕ-
VISZONYAI, TEVÉKENYSÉGFORMÁI, ESEMÉNYEI

Tartalom, tevékenység
Az otthon, a lakás, a lakóhely környezete; nevezetes épületei, azok funkciói; az iskola tárgyi viszonyai:
ruházat, tisztító és tisztálkodó eszközök, berendezési, felszerelési tárgyak.
A vásárlás ,,intézményei”, a vásárlás, az ,,intézmények” jellemzõ jegyei, a vásárlás feltételei.
Az otthon alapvetõ személyi viszonyai: testvér, családtag, az én családom.
Az iskola alapvetõ személyi viszonyai: jellemzés külsõ jegyek alapján, összehasonlítás, feladatmegosztás,
együttmûködés.
A lakóhely alapvetõ személyi viszonyai a város tisztaságáért teendõ feladatok.
„Én” a város polgára és az idegenek, a segítségnyújtás lehetõségei, határai.
Természeti viszonyok: az idõjárás elemei.
Téri relációk, kategóriák: napszakok, a hét napjai, hónapok nevei;  relációk.
Az idõbeli tájékozódás fejlesztése: idõrelációk: régen volt, most van, késõbb lesz. A történések idõpontjai:
ünnepnap–hétköznap.
Az otthon eseményei: házasságkötés, születés, halál, vendégség, válás; az iskola eseményei, az évfolyam
éves rendezvényei: kirándulások, versenyek és egyéb közös rendezvények, a lakóhely eseményei.

1.2. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREIN TÚLMUTATÓ TÉR- ÉS IDÕVISZONYOK

Tartalom, tevékenység
Téri viszonyok: ,,terep”-készítés, homokozóban, mérések, becslések, viszonyítások.
Idõviszonyok: a ,,múlt”, múzeumlátogatás, hagyományok: szüret, kukoricafosztás, vásár, búcsú.
Ünnepélyek, megemlékezések: családi, iskolai, nemzeti, nemzetközi ünnepek, megemlékezések, keresztény
ünnepek, jeles napok.
Leggyakoribb ünnepeink periodikus ismétlõdése: a választott események jellemzõ jegyei, eseményhez illõ
öltözködés és viselkedésforma.

1.3. VALÓSÁGOS ANYAGI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Az élettelen természet vizsgálata: a környezetünkben lévõ anyagok; a hulladék elhelyezése az iskolában,
otthon és az utcán.
Környezetvédelem: az iskolai környezet rendjének megteremtése.
Az Ellenõrzõkönyv.
Természeti jelenségek, természeti környezet: az évszakok, jellemzõ jegyeik.
Az idõjárás szerepe a növények változásában, az emberek és az állatok viselkedésében. Az idõjárás
rendszeres megfigyelése. Beszámolás a tapasztalatokról: naptár, tábla.
Az élõ természet vizsgálata: a környezet jellemzõ növényeinek felismerése és megnevezése. A fõbb növényi
részek megkülönböztetése. A növények ehetõ részeinek vizsgálata. A környezet állatainak megismerése.
Csoportosításuk külsõ jegyeik, testfelépítésük, hangjuk, élõhelyük alapján. Az ember szerepe a növények és
az állatok életében, gondozásában.
Válaszkeresés kérdésekre: könyvtári ,,kutatómunka”.
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1.4. ELKÉPZELT, ESZMEI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Versek: bölcsõdal, altató, természetet, természeti jelenségeket, évszakokat bemutató versek.
Mesék: állatmesék, népmesék;
Mondókák: nyúlhívogatók, békamondókák, felelgetõs, párbeszédes, esõindító.
Népi gyermekjátékok: fogócskák, szembekötõsdi, bújócskák.
Szólások, közmondások: az állatok és az emberek viselkedésével, a természeti jelenségekkel kapcsolatos
szólások.
Versek: bölcsõdal, altató, természetet, természeti jelenségeket, évszakokat   bemutató versek; állatmesék,
népmesék, népköltések.
A tanult téri- és idõrelációk használata, mesehallgatás lemezrõl, diafilm és videofilm változatok
megtekintése, bábozás, szerepjáték.

2. A GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS SZINTJEI

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Hangok, betûk; kettõs betûk; kis- és nagybetûk; írott, nyomtatott betûk.
Magánhangzók ejtés idõtartama szerinti jelölése.

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Név, elnevezés, szógyûjtések, csoportosításuk.
A szavak jelentése, a jelentéstartalom alapján történõ csoportosítás:
valakinek/valaminek a nevét, egy dolgot, több dolgot jelentõ cselekvést, valakinek/valaminek a tulajdonságát
jelentõ szó.
Szavak elemeikre bontása; szavak alkotása betûhalmazokból, adott szempont alapján (kezdõ, végzõ hang),
szótagokból, azonos magánhangzó/mássalhangzó vázra. Szavak gyûjtése,
az Ablak- Zsiráf lexikon használata.
Szavak átalakítása: betûk cseréjével, szótagcserével, toldalékolással (-k, -t, -bb, -leg...bb, -s, -os/es/õs).
Alapszó, toldalékos szó, toldalék.

2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
A megismert versek, mesék, dalok felhasználása:
szószerkezetek átalakítása: elemek cseréje, bõvítés.

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan mondat tagolása. Mondatalkotás: logikai minõség alapján (állítás, kérdés, tiltás) Mondatalkotás
a megadott szavakkal.
Mondatok tartalmi bõvítése, pontosítása ki? hol? mit? mikor? kérdésekre. Bõvített mondat: tárgyas,
határozós. Hangerõ, tempóváltás, hanglejtés; a kérdõ és kijelentõ mondatban.

2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
A beszélt szöveg jellemzõ jegyei: hang, ritmus, tartalom, szándék.
A szöveg tárgya: vers, mese.
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A vers jellemzõ jegyei: tartalom, versszakok, verssorok, rímek, cím, szerzõ, hangulat, ritmus.
A prózai szöveg jellemzõ jegyei: a mondatok meghatározott sorrendje, a mondatok kapcsolódása, cím,
szerzõ, tartalom.
Tud a szövegbõl kiemelni oda nem illõ mondatokat.

3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszédértés fejlesztése: hangzásban hasonló, de más fõfogalom alá tartozó szavak elkülönítése,
fõfogalom alá helyezés.
Egymással szoros kapcsolatba kerülõ szavak kiválogatása.
Tárgykép rendezése: a történés sorrendje. Szóbeli utasítások végrehajtása.
Beszédkészség növelése: analógiás gyakorlatok, analízis-szintézis gyakorlatok.
Azonos gyûjtõfogalom alá tartozók azonosságai és különbözõségei.
Beszédtechnika fejlesztése: rezonancia gyakorlatok, hangadás gyakorlatok,
hangutánzó gyakorlatok, artikulációs gyakorlatok, magánhangzó gyakorlatok,
ritmus gyakorlatok.
Vers- és prózamondás gyakorlása.

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN, AZ ÍROTT SZÖVEG
VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Kis- és nagybetûk olvasásának tanulása.
Hangos olvasás: betûk, szóelemek, szavak, szókapcsolatok összeolvasása mondatok olvasása.
Szövegértõ olvasás: utasítások értelmezése, adatkeresés a szövegben, hiányos mondatok. Szövegbefogadás,
szövegalkotás: kérdések a témáról a cím, az illusztráció alapján.
Kötetlen beszélgetés a hallott, olvasott szövegrõl, a ,,számomra legkedvesebb”, ,,legérdekesebb” rész
meghatározása.
A szövegrésznek megfelelõ címválasztás, címadás, a választás indoklása.
A szöveg tartalma: felelgetõ olvasás, szerepenként választott olvasás.
Válogató olvasás: szomszéd szavak, technikai, grammatikai szempontú válogatása.

3.3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Kis- és nagy írott betûk tanulása.
Írásgyakorlatok: kis- és nagybetûk, mondatvégi írásjelek, a szóelemek, szavak, mondatok szintjén. A
tagolatlan mondat tagolása írásjelekkel.
Emlékezet utáni írás: betûk, írásjelek, ábécé-rendbe írás.
Szóelemek, szavak alkotása; szavak írása: jelentéstartalom, szerkezet alapján.
Szavak átalakítása. Válogató másolás: szóelemek, szavak (kiemeléssel, kiemelés nélkül); kezdõ hang,
toldalékos szavak: csak a szótõ másolása, csak a toldalék másolása.
 Szavak, nevek betûrendbe másolása.
Helyesírás-fejlesztés: másolás betûhalmazokból, nyomtatottból írottba, látó-halló tollbamondás. Látó-halló
tollbamondás: szótagoló; toldalékoló;
A grammatikai szinthez kapcsolódó aktuális helyesírási gyakorlatok: a fõnév, a melléknév, az ige képzõi; a
többesítõ jel.
A szöveg szintjén: pótlás, kiegészítés; szövegrendezés, szövegírás; másolt, diktált és emlékezet utáni
írásformában.
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4. KOMMUNIKÁCIÓ – VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. NEM SZÓBELI JELEK ÉS JELZÉSEK ADÁSA–VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Mimika: arcjáték, tekintet, szóértelmezések.
Gesztus: a kéz kifejezõ mozgásai, a fej kifejezõ mozgásai, a gesztussal kapcsolatos szólások, közmondások.
Térközszabályozás: a felnõtt és a gyermek közötti térközök, a ,,bizalmas” térköz;
Testhelyzet:  az ,,illedelmes”, a ,,nyugodt” állás, az ,,oldott”, a ,,szorongó” ülés;
jelek, jelzések (emblémák): tapintással, szaglással érzékelhetõ jelek, jelzések; a gyalogosok közlekedését
szabályozó jelek, jelzések.
Az emberi környezet kommunikációs jelei, jelzései: a ruházat, a testi állapot jelzései; az állatok jelzései.

4.2. A KAPCSOLATOK MINÕSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

A kapcsolat kezdeményezése, a kezdeményezés fogadása: belépés, megjelenés, köszönés, megszólítás.
Kapcsolat fenntartása, ápolása, szándéknyilvánítás: otthoni, iskolai tevékenységekre, vásárlásra,
közlekedésre vonatkozóan.
Tudakozódás: az otthon személyi viszonyairól, a szülõk foglalkozásáról, munkájáról, a közlekedési
lehetõségekrõl, az úticél felõl, a vásárlási lehetõségekrõl és szokásokról, a karácsonyi ajándékozással, az
ünnepekkel kapcsolatosan.
Véleménynyilvánítás: az otthoni és az iskolai eseményekkel kapcsolatban; jogos panasz, vagy árulkodás? A
kapcsolat befejezése: elköszönés, távozás.

4.3. VISELKEDÉSTANULÁS, HELYZET ÉS SZEREPGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Éntudat: családi, életkori, nemi, iskolai adatok, a családban és az iskolában elfoglalt hely; változások;
feladatok; énkép (önismeret): testi jellemzõk, változások. Pszichikus jellemzõk: belsõ jellemzõk; pozitív-
negatív tulajdonságok, a testvér, a csoporttársak jellemzõ tulajdonságai.
Véleményalkotás. Erkölcsi jellemzõk: az együttmûködés lehetõségei, segítségkérés, felajánlás, a felajánlás
elfogadás, elutasítás (az iskolában); életmód (értékrend, igényszint, példakép); szociális tanulás;
normaállítás- és követés, csoportos játék.
Konfliktuskezelés: a vásárlás és a közlekedés során keletkezett konfliktusok, a csoportos játék szabályainak
megszegésébõl eredõ konfliktusok, megoldási, választási lehetõségek.
Szokásrend, illem: írott és íratlan szabályok; figyelmesség különbözõ helyzetekben;
az ember állapotára, viselkedésére utaló szólások, közmondások.

5. ÖNMÛVELÉS - TANULÁS

5.1. KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Irodalmi foglalkozások az iskolai könyvtárban, az iskolai könyvtár különbözõ tereinek megismerése.
Beiratkozás, kölcsönzés. Viselkedési és könyvtárhasználati szabályok: a könyvekkel való bánásmód
ismerete. A könyvek tartalom szerinti csoportosítása. A szépirodalmi könyvek: cím, szerzõ, illusztrátor;
a kép és a szöveg kapcsolata Tájékozódás a könyvben a tartalomjegyzék alapján
Gyermeklexikonok: Ablak- Zsiráf, Szókincstár használata: címszókeresés, szócikk olvasás.
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5.2. SAJTÓISMERET

Tartalom, tevékenység
A rádió és TV állandó jellegû gyermekmûsorainak ajánlása, a gyermekújságok jellemzõi, rovatcímek.

5.3. INTÉZMÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Közmûvelõdési intézmények.

5.4. SZÓRAKOZÁS, ÖNMÛVELÉS HOBBI

Tartalom, tevékenység
Szabadidõs tevékenységek; szóértelmezések; kép- és betûrejtvények.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A gyakorolt megismerési módszereket: tapasztalat, megfigyelés, csoportosítást, tudja kifejezni rajzban is.
Érti a tanár által használt kifejezéseket, relációkat, képes értelmezni a tanult téri és idõrelációkat.
Felismeri az egyszerûbb összefüggéseket, azonosságokat, különbözõségeket, az egyszerûbb ok-
okozati összefüggéseket, kapcsolatokat közvetlen környezetében, tanári megsegítéssel. Képes az élõ
és élettelen világ elkülönítésére, azok jellemzõ jegyeinek ismertetésére. Tudja az idõjárás elemeinek a
nevét, ismeri a fõ csapadékfajtákat. Felismeri és megnevezi a megfigyelt növényeket és állatokat. Meg
tudja nevezni a növények fõbb részeit, felismeri, hogy a növények részei emberi táplálkozásra
alkalmasak, s az egészséges táplálkozásban fontosak. Részt vesz életkorának megfelelõen a
növényápolásban, állatgondozási munkákban. Felismeri, hogy mikor szorul segítségre, tud segítséget
kérni, felismeri a helyes és helytelen emberi viselkedést a természetben. Tudja önállóan, a megadott
szempontok szerint csoportosítani az otthon és az iskola tárgyait, berendezéseit, helyiségeit. Tud
önállóan tájékozódni közvetlen környezetében, otthon és az iskolában.  Helyes idõrendi sorrendet állít
fel eseményképek segítségével. Tudja a napok, napszakok és évszakok nevét.
Pontos artikulációval, jó ritmusban, közepes tempóban, érthetõen beszél. Tud a tanult valóságismereti
tartalmakról néhány összefüggõ mondatban beszámolni. A megadott szavakból mondatot alkot. Tud hiányos
szószerkezeteket kiegészíteni a kérdõszónak megfelelõen, képek segítségével a kérdésnek megfelelõ
mondatot alkot.
Képes megkülönböztetni a betût a hangtól. Tud valamennyi kis- és nagybetû ismeretében mondatokat, és
rövid egyszerû szövegeket szótagolva elolvasni, önállóan 4-5 betûbõl álló szavakat elemeire bontani. Tudja
önállóan kiemelni rövid szövegbõl az oda nem illõ mondatokat. Képes önállóan rövid tagolatlan mondat
helyes tagolására.
Ismeri az összes kis és nagy írott betût a magyar ábécébõl, képes a tanult betûk szabályos alakítására és
kapcsolására. Tudjon másolással, látó-halló tollbamondással és hosszabb szemlélés után emlékezetbõl
szavakat, rövid mondatot leírni. Képes a magánhangzókat az ejtés idõtartamának megfelelõen írásban jelölni.
Tanári segítséggel a tanult helyesírási szabályokat alkalmazza. Tájékozódik a vonalköz rendszerben, az írása
tiszta, könnyen olvasható.
Tudja rendeltetésüknek megfelelõen és célszerûen használni a könyveket, füzeteit. Tud különbséget tenni a
különbözõ dokumentumok között, címszót keresni a gyermeklexikonban
Részt vesz kisebb feladatok végrehajtásában, hajlandó a csoporttagokkal való együttmûködésre. Alkalmazza
a társas érintkezésben a viselkedés legalapvetõbb szabályait.
Pozitív és negatív emberi tulajdonságok között tud különbséget tenni.
Képes megnevezni néhányat saját elõnyös vagy hátrányos külsõ-belsõ tulajdonságaiból, munkáit segítséggel
ellenõrizni és kijavítani.
Tudja segítséggel behatárolni iskolai és otthoni feladatait. Tudja önállóan megnevezni a meglátogatott
intézmények alapvetõ szolgáltatásait. Képes alkalmazkodni az intézmények alapvetõ rendjéhez. Tudja
szabadidejét tartalmas, egyéni érdeklõdésének megfelelõ önmûvelõ és szükségletkielégítõ tevékenységgel
kitölteni.
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ANYANYELV 3. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1.1.A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREI, TÁRGYI, SZEMÉLYI, TERMÉSZETI, TÉR- ÉS
IDÕVISZONYAI, TEVÉKENYSÉGFORMÁI, ESEMÉNYEI

Tartalom, tevékenység
Az otthon, a lakás: az otthon elemei, funkciói; az építõanyagok.
A településformák (tanya-falu-város) jellemzõ jegyei.
Az otthon tárgyi viszonyai: munkaeszközök, szerszámok, közlekedési és egyéb eszközök.
A lakosságot kiszolgáló intézmények és üzletek a környéken: egészségügyi, mûvelõdési és
sportintézmények.
Az otthon alapvetõ személyi viszonyai: rokonok neve, a cigány család. Saját élettörténet, a születéstõl máig.
Az iskola alapvetõ személyi viszonyai: ,,Én” - az iskola polgára; az iskola környezetében élõk munkájának
megismerése.
Mindennapi tevékenységformák: házimunka, munka a ház körül, tanulás, az otthon eseményei.
A naptárak. Az ünnepek periódusos ismétlõdése. Az iskola eseményei. A lakóhely eseményei: a választott
esemény jellemzõ jegyei, az eseményhez illõ öltözködés és viselkedésforma.

1.2. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREIN TÚLMUTATÓ TÉR- ÉS IDÕVISZONYOK

Tartalom, tevékenység
Téri viszonyok: felszíni formák, a térkép, a térkép színei, jelei, hazánk térképe, lakóhelyünk helyének
meghatározása, a felszíni formákkal összefüggésben.
Idõviszonyok: aktuális feladataink (mennyiségi és minõségi különbségek a múltbéli és a jelenkori
cselekvéseinkben), feladatvállalás a ,,közel jövõre”;
Babonák, a cigány, a beás családoknál.
Ünnepélyek, megemlékezések: családi-, iskolai-, nemzeti-, nemzetközi ünnepek, megemlékezések;
keresztény ünnepek, jeles napok.

1.3. VALÓSÁGOS ANYAGI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Az élõ természet vizsgálata. Állatok csoportosítása élõhely szerint. vadon élõk: erdõben, mezõn, vízparton,
vízben élõk (emlõsök, halak, madarak).
Jellemzõ tulajdonságaik, búvóhelyük, táplálékuk, kicsinyeik gondozása.
Néhány háziállat felismerése, megnevezése, jellemzõ tulajdonságaik megnevezése. Az állatok szerepe az
ember táplálkozásában életfeltételeik, felhasználásuk. Legfontosabb termesztett növényeink felismerése,
megnevezése, az ember által felhasznált részeik. Lomblevelû és tûlevelû fák megkülönböztetése, a cserjék
megismerése, a cserje és a fa összehasonlítása.
Különbözõ növényi társulások megfigyelése. Az erdõ, a mezõ, a víz és a vízpart növényei.
Természeti környezet: a természeti környezet elemei. A környezetet veszélyeztetõ jelenségek, a környezet
védelmében teendõ feladataink
A víz elõfordulása a természetben, a halmazállapotok felfedezése megfigyeléssel és a legegyszerûbb kísérleti
eszközökkel.
A levegõ az élet feltétele.
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1.4. ELKÉPZELT (ESZMEI) RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Versek: a vers hangulata, ritmus és a rím megfigyelése, játékosság a költészetben; a versszakok.
Népköltészeti alkotások.
Mondókák: kiszámolók.
Mesék: népmesék, láncmesék, humoros („bolond”) mesék.
Magyar, cigány és más népek rövid terjedelmû meséi:
Hetvenhét magyar népmese, Cigány-magyar képes olvasókönyv.
Mackó anyó dajkát keres, Meseóra, Minden napra egy mese címû kötetekbõl.
A mesék tartalmi és formai jellemzõi: helyszínek, próbatételek, varázsszámok, kezdõ és befejezõ nyelvi
fordulatok. Szólások, népköltések, versek, közmondások: tréfás, humoros szólások, közmondások. A
történetek dramatizálása.
A vers és próza megkülönböztetése.

2. A GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS SZINTJEI

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Betûk csoportosítása: magánhangzók, mássalhangzók, az ejtés idõtartama, a képzés módja (zöngés,
zöngétlen), kettõs betû, kis-, nagy betû; teljes ábécé-rend készítése; szavak ábécé-rendbe rendezése (az
Ablak-
Zsiráf gyermeklexikon használatával).

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Szavak elemeikre bontása szavak alkotása: betûhalmazokból, szótagokból, azonos
magánhangzó/mássalhangzó vázra.
Szavak átalakítása: betûk cseréjével, szótagcserével, toldalékolással (-dik, -ba/be, - ban/ben, -ból/bõl, -tól/tõl,
-kor, -ig), összevonással/szétválasztással, egy alapszóhoz más-más toldalék illesztésével, egy toldalékhoz
más-más alapszó illesztésével.
Szavak csoportosítása a jelentéstartalom alapján: valakinek/valaminek a mennyiségét, vagy a sorban elfoglalt
helyét jelölõ szavak, valakinek/valaminek a helyét jelölõ szavak, a cselekvés idejét jelölõ szavak, rokon
értelmû szavak, ellentétes jelentésû szavak,
Szavak csoportosítása a szerkezet alapján: alapszó, toldalékos szó, toldalék.

2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Hozzárendelõ (predikatív) szerkezetek; alárendelõ szerkezet: tárgyas szerkezet; határozós szerkezet (hely,
idõ).

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan szöveg mondatra tagolása szóvégi írásjelekkel, megadott szavak mondatokká rendezése.
Mondatok alkotása: a beszélõ szándéka szerint: kijelentõ, kérdõ, viszontkérdezõ, felkiáltó, felszólító
és óhajtó mondat.
Mondatok csoportosítása: a beszélõ szándéka szerint mondatok átalakítása.
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2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
A beszélgetõkör: mondanivalónk kifejezése.
A szöveg tartalma: gyönyörködtetés, közlés, felszólítás, érzelem kifejezése.
A prózai szöveg jellemzõ jegyei: címhez kapcsolódó tartalom, mondatok, a mondatok meghatározott
sorrendje, egymáshoz kapcsolódása.

3. NYELV(HASZNÁLAT)I KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszéd(meg)értés fejlesztése: fõfogalom alá helyezés, hangzásban hasonló, de más fõfogalom alá tartozó
szavak válogatása, egymással szoros kapcsolatba kerülõ szavak csoportosítása, tárgykép- szókép egyeztetés
(az olvasott szöveghez képválasztás), szövegbõl nyert utasítások, információk közlése.
Beszédkészség növelése: összehasonlító gyakorlatok, csoportosító gyakorlatok.
Beszédtechnika fejlesztése: hangerõ gyakorlatok, hangváltás gyakorlatok,
magánhangzó gyakorlatok erõteljes artikulációval végezve, ritmus gyakorlatok,
hangsúly gyakorlatok.
Vers- és prózamondás gyakorlása: Elképzelt eszmei rendszerek tartalmai.

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN (AZ ÍROTT SZÖVEG
VÉTELE)

Tartalom, tevékenység
Az olvasás jelrendszere: a teljes betûrend kis és nagy nyomtatott és írott betûi:
Hangos olvasás: összeolvasás, idõtartamra történõ olvasás, szókapcsolatok olvasása, a mondatdallamoknak
megfelelõ olvasás gyakorlása, az olvasástechnika gyakorlása.
Módszertani ajánlás: gyorsolvasó gyakorlatok, felelgetõ olvasás, szerepenként (választott) olvasás, válogató
olvasás (szomszéd szavak, technikai-, grammatikai szempontú válogatás), a beszélõ szándékának
érzékeltetése (hangerõ, ritmus, hangsúly).
Szövegértõ olvasás: feladatvégzés, feleletválasztás, szóbeli beszámolás, szövegbefogadás, szövegalkotás:
szövegelemzõ feladatok végzése, információk, tények, adatok kulcsszavak keresése, kérdések
megfogalmazása, szövegidézettel válaszolás.
a cselekvés idõrendjének meghatározása, ok-okozati összefüggések keresése, véleményezése, a
,,legkedvesebb”, ,,legérdekesebb” rész meghatározása, a szöveg kiegészítése.
Valóságismereti tartalmak: Elképzelt (eszmei) rendszerek tartalmai

3.3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Írásgyakorlatok a betûk szintjén: betûk jelölése betûhalmazokban, szövegben, betûk csoportosítása, ábécé-
rend készítés.
Helyesírás fejlesztése: másolás, betûhalmazokból, nyomtatottból írottba
szóelemek bontása, a szavakat elválasztása (tõszók, toldalékos szók); szavak írása (jelentéstartalom,
szerkezet alapján).
Helyesírás-fejlesztés: a grammatikai szinthez kapcsolódó aktuális helyesírási gyakorlatok: a hely- az, idõ-, a
számhatározóhoz és toldalékaihoz kapcsolódó gyakorlatok. j–ly jelölése a begyakorolt szókészletben.
Másolás: szóelemek, szavak, kezdõ hang válogató; tulajdonnevek- köznevek;
tulajdonságot jelentõ szavak és toldalékai; mennyiséget jelentõ, vagy a sorban elfoglalt helyet jelölõ szavak
írása betûvel, számmal; valakinek/valaminek a helyét jelölõ szavak és toldalékai; cselekvést jelentõ szavak; a
cselekvés idejét jelentõ szavak és toldalékai; egy-több dolgot jelentõ szavak; alapszók; toldalékos szavak
(csak a szótõ másolása, csak a toldalék másolása); szavak (nevek) betûrendbe másolása.
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Látó-halló tollbamondás: szótagoló; toldalékoló; közvetett (ellentétpár írása); szófajok és toldalékai diktálás
alapján történõ írása.
Emlékezet utáni írás (a szóelemek, szavak hosszabb szemlélése után).
Írásgyakorlatok a szószerkezetek szintjén: a tanult szószerkezetek írása másolás; látó-halló tollbamondás,
emlékezet alapján.
Írásgyakorlatok a mondatok szintjén: tagolatlan mondatok tagolása írásjelekkel, hibásan tagoltak javítása;
mondatok írása (a beszélõ szándéka, a logikai minõség és a szerkezet alapján); mondatok átalakítása
(bõvítés, szûkítés). önellenõrzés, javítás. Írásgyakorlatok a szöveg szintjén: pótlás, kiegészítés;
szövegrendezés, szövegírás.
Nyelvi játékok. Játék a betûkkel!

4. KOMMUNIKÁCIÓ – VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. NEM SZÓBELI JELEK ÉS JELZÉSEK ADÁSA-VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Nem szóbeli jelek és jelzések használatának alapozó jellegû tanulása.
A különleges megkülönböztetõ jelzések, emblémák megismertetése és jelentésük tanulása.
A tiltott és veszélyes helyek jelzéseinek megismerése, kártyára rajzolása

4.2. KAPCSOLATOK MINÕSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Kapcsolat kezdeményezés, kezdeményezés fogadása: belépés, megjelenés; köszönés, megszólítás; más
népek köszönési szokásai.
A kapcsolat fenntartása, ápolása: szándéknyilvánítás: közlekedésben, közmûvelõdési intézményben;
tudakozódás: kérdezés, viszontkérdezés; lakás és iskola eseményei, felszereltsége.
Véleménynyilvánítás: iskolai és otthoni események, kérdések feltevése, válaszadás, vélemény –
ellenvélemény.
Kapcsolat befejezése: elköszönés, búcsúzás hosszabb távollét elõtt.

4.3. VISELKEDÉSTANULÁS, HELYZET ÉS SZEREPGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Adatok, a családban és az iskolában elfoglalt hely, az elõzõ idõszakhoz (évfolyam) viszonyított változások.
Énkép (önismeret): testi jellemzõk, változások; a testvér, a csoporttárs testi jellemzõi. Pszichikus jellemzõk:
belsõ jellemzõk; csoportosításuk: pozitív-negatív tulajdonságok, a testvér, a csoporttársak jellemzõ belsõ
tulajdonságai, jellemzések.
Véleményalkotás: ,,Szerintem az a becsületes ember, aki”.
Életmód (értékrend, igényszint, példakép):
Az otthoni és az iskolai tevékenységek számbavétele, a tevékenységek hasznosságának feltárása.
Szociális tanulás, normaállítás és követés: a vásárlással és a közlekedéssel kapcsolatos (írott és íratlan)
viselkedési szabályok, döntési helyzetek.
Véleményalkotás: ,,Szerintem a felnõttek legfontosabb feladata”.
„Szerintem a gyermek legfontosabb feladata”.
Konfliktuskezelés: beszélgetõkör: aktuális problémák.
Az ember állapotára, viselkedésére utaló szólások, közmondások.
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5. ÖNMÛVELÉS - TANULÁS

5.1. KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Ismerkedés a városi, könyvtárral, tájékozódás a lehetõségekrõl, szolgáltatásokról. Kölcsönzés.
Könyvtárhasználat: különféle témájú könyvek, ismeretközlõ könyvek, könyvsorozatok. A könyvtár
használati szabályzata
A könyvek tartalomjegyzéke, a kiadás adatai: kiadó, hely, év. Szócikkek a gyermeklexikonokban.

5.2. SAJTÓISMERET

Tartalom, tevékenység
A rádió és TV állandó jellegû mûsorai; gyermekújságok.

5.3. INTÉZMÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Mûvelõdési Központ, Faluház, színház; mozi; sportlétesítmények.

3.5.4. SZÓRAKOZÁS, ÖNMÛVELÉS, HOBBI

Tartalom, tevékenység
Szabadidõs tevékenységek; szóértelmezések; kép- és betûrejtvények.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes a jellemzõ jegyek alapján az élõ és az élettelen elkülönítésére, tudja azokat csoportosítani. Képes
felismerni a tagolódásokat, az ok-okozati összefüggéseket, viszonyokat, kapcsolatokat. Tudja a tanult
alapvetõ téri- és idõrelációkat megfelelõen és pontosan használni.
Tudja az évszakok, hónapok, napok, napszakok nevét. Ismeri a különleges gépjármûvek megkülönböztetõ
jelzéseit, a tiltott és a veszélyes helyek jelzéseit, a látás-, hallás-, mozgássérültek emblémáit. Ismeri a helyes
viselkedési és magatartási formákat.
Ismeri a különbözõ intézmények szolgáltatásait, tudja rendeltetésüknek és a szabályoknak megfelelõen
használni azokat.
Rendszeresen jár könyvtárba, alkalmazza a viselkedési és könyvtárhasználati szabályokat, használja a
könyveket, lexikonokat tanári segítséggel, ismeri néhány gyermekújság címét.
Képes a közmûvelõdési intézmény programjaiból tanári segítséggel érdeklõdésének megfelelõt választani, a
szabadidõs tevékenységek közül önállóan, érdeklõdésének megfelelõen választ.
Képes gondolatait összefüggõ mondatokban, helyes beszédritmusban elõadni, egyszerû véleményalkotásra,
ismerteti néhány összefüggõ mondatban a tanult szöveg tartalmát, népszokások, családi ünnepek,
megemlékezések lényegét. Képes megadott szóhalmazból ép mondatot alkotni.
Elõzetes felkészülés után tud hangosan, folyamatosan olvasni néhány mondatnyi, közepes tempóban,
pontosan.
Bizonyítja szövegmegértését feladatmegoldással, feleletválasztással Ismeri a mese jellemzõ jegyeit,
megkülönbözteti egymástól a verset és a prózát.
Képes a szöveg mondatait a beszélõ szándéka alapján felismerni. Képes csoportosítani kérdések
segítségével, megadott szempontok szerint a hangokat és betûket, szavakat és mondatokat. Felismeri, össze
tudja olvasni és le tudja írni az összes kis és nagybetût.
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Képes eltérõ kezdõbetûs szavak ábécé-rendbe sorolására, kevés hibával felismerni és megadott szóhalmazból
kiválasztani a toldalékos és az alapszavakat.
Törekszik a tanult mondatfajtákat beszédében alkalmazni. Tud a beszélõ szándékának megfelelõ mondatokat
alkotni eseményképrõl. Tudja a szavak jelentéstartalmát és eszerint tud csoportosítani.
Képes a vonalközben a tanult betûk szabályos alakítására és kötésére, képes önellenõrzést végezni.
Betartja a mondatra, nevekre vonatkozó elemi helyesírási szabályokat, használja, tanult mondatvégi
írásjeleket és ékezeteket. Írása tiszta, rendezett, könnyen olvasható. Képes rövid tagolatlan mondatot tagolni,
tartalmilag összekapcsolódó 3-4 mondatos prózai szöveget alkotni, tudja a szöveg mondataiból hiányzó
szavakat értelemszerûen pótolni, kiválasztani a szövegbe nem illõ mondatokat. Tanári segítséggel a
mondatokat csoportosítja a beszélõ szándéka szerint, tollbamondással és emlékezetbõl rövid, összefüggõ
mondatokat le tud írni.
Felismeri, hogy mikor szorul segítségre, tud segítséget kérni. Ismeri saját adatait, a családban elfoglalt
helyét, képes felsorolni családtagjainak nevét, megnevezni közeli rokonait. Ismeri legjellemzõbb
tulajdonságait, érzelmi és indulati megnyilvánulásait. A negatív és pozitív belsõ tulajdonságokat felismeri.
Meg tudja nevezni mások alapvetõ külsõ jellemzõit. Tudja alkalmazni a társas érintkezésben az érintkezés és
viselkedés legalapvetõbb szabályait, képes feladatai megoldására, a csoporttársakkal.
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ANYANYELV 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. VALÓSÁGISMERETI TARTALMAK

1.1. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREI, TÁRGYI, SZEMÉLYI, TERMÉSZETI, TÉR- ÉS IDÕ-
VISZONYAI, TEVÉKENYSÉGFORMÁI, ESEMÉNYEI

Tartalom, tevékenység
Az otthon, a lakás: a barlanglakástól a felhõkarcolóig;
Az iskola, a lakóhely szomszédos települések, helyünk az ország térképén; Térképvázlat.
Az otthon, az iskola tárgyi viszonyai: tulajdonviszonyok a családban, a család anyagi viszonyai;
Az iskola, az otthon alapvetõ személyi viszonyai: a mindennapi élet szereplõi, közösségei, a család
kapcsolatai.
A lakóhely tárgyi viszonyai: a város közigazgatási, kulturális és egészségügyi intézményei, városunk fõbb
közlekedési csomópontjai,
a szomszédos településekre, a fõvárosba eljutási lehetõségek. A város alapvetõ személyi viszonyai: a város
nevezetes személyiségei; az utcák, terek, intézmények névadói.
Természeti viszonyok: az idõjárás jelentés, az elõrejelzés funkciói.
Téri relációk, kategóriák: a sík és a tér, ábrázolások síkban és térben.
Idõrelációk, kategóriák: idõmértékek (perc, óra, nap, hét, hónap, évszak, év), idõkategóriák: ,,most”,
,,régen”, ,,majd” stb.), idõrelációk (ma, holnap, tegnap.
Az ember (a gyermek) mindennapi tevékenységformái: pihenés, szórakozás, hobbi;
Az otthon, az iskola eseményei: vendéglátás, ügyintézés; az évfolyam éves rendezvényei
:kirándulások, versenyek és egyéb közös rendezvények.
A lakóhely eseményei: a választott események jellemzõ jegyei, az eseményhez illõ öltözködés és
viselkedésforma.

1.2. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREIN TÚLMUTATÓ TÉR- ÉS IDÕVISZONYOK

Tartalom, tevékenység
Tájékozódási alapismeretek, felszíni formák: síkság, dombság, hegy, hegység. Felszíni vizek a lakóhelyen és
környékén: patak, folyó, tó.
Téri viszonyok: a Föld a mi bolygónk
Fõ világtájak, tájékozódás világtájak szerint.
Az iránytû. A nap járásának megfigyelése.
Idõviszonyok: a ,,jövõ”; az idõviszonyok értelmezése.
Hagyományok: májusfa állítás, Madarak és Fák napja, a Föld napja; az idõjárással kapcsolatos
hiedelmek; ünnepélyek, megemlékezések: családi-, iskolai-, nemzeti-, nemzetközi ünnepek,
megemlékezések; keresztény ünnepek, jeles napok.

1.3.VALÓSÁGOS ANYAGI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Az élettelen természet vizsgálata: a víz a természetben, a víz felhasználásának formái.
A légkör, a levegõ felhasználása a gyakorlatban, a levegõ tulajdonságai.
Az anyagok vizsgálata érzékszervi úton: szilárd, folyékony, légnemû fogalma.
Az anyagok keveredése, az oldódás megfigyelése.
A levegõ, a víz és a talaj lehetséges szennyezõ anyagai lakóhelyükön
Az élõ természet vizsgálata.
Lágy szárú és fás szárú növények, szaporodásuk.
A gyümölcs részei. Egy teljes virág részei.
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A tenyésztett állatok szerepe az ember életében, állati eredetû táplálékok és használati tárgyak.
A lakóhely környékének jellemzõ növényei és állatai, termesztett növények.
Védett természeti értékek a környezetben, környezetvédelmi napok.
Az emberi test részei, az ember életfeltételei, az ember és az élõvilág kapcsolatai;
Természeti jelenségek, természeti környezet: az éghajlat hatása az élõvilágra, az élõvilág és környezetének
egymásra utaltsága, a mezõgazdaság ágazatai.

1.4. ELKÉPZELT, ESZMEI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Mondókák: harag, április 1-jére.
Népi gyermekjátékok: párbeszédes szerepjátszó játékok, mozdulatutánzó versek állatokról, növényekrõl,
szeretetrõl.
Egy szabadon választott vers, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petõfi Sándor.
Népdalok. Mesék: más népek meséi. Verses mese. Bibliai történetek, Elbeszélések.

2. A GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS SZINTJEI

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Teljes ábécé-rend; Szótárak, lexikonok használata.
Kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatok.
j'–ly jelölése a tanult szavakban. Kettõs betûk a tanult szavakban. Tulajdonnevek, földrajzi nevek
helyesírásának gyakorlása képek, szókártyák segítségével.

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
A szavak elválasztása: 4–5 betûs szavak elemeire bontása;
Toldalékok és helyesírásuk
A szó szerkezete: alapszó; toldalék; toldalékos szó; összetett szó.
Gyakorlások: egy alapszóhoz más-más toldalék illesztésével; egy toldalékhoz más-más alapszó illesztésével.
Szavak jelentéstartalmai;
Szavak csoportosítása jelentéstartalmuk alapján: ige, fõnév, melléknév, számnév. Rokon értelmû szavak;
ellentétes jelentésû szavak.

2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Szófaji ismeretek: ige, fõnév, melléknév, számnév.

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan mondat tagolása;
Mondatok alkotása: kijelentõ, kérdõ, viszontkérdezõ, felelõ, óhajtó, felszólító, felkiáltó, állító, tagadó, tiltó;
A szerkezet alapján: tõmondat, hiányos mondat, bõvített mondat;
Mondatok alkotása megadott szavakból.
Mondatok átalakítása: a beszélõ szándékának megfelelõen; a logikai minõség alapján; a szerkezet alapján:
bõvítéssel, szûkítéssel, elemek cseréjével. Hangerõ-, tempóváltás, az értelmi hangsúly. A lehetséges szórend.
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2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
A szöveg funkciója: gyönyörködtetés, közlés, felszólítás érzelem kifejezése stb.;
a szöveg tárgya (irodalmi szöveg, magánjellegû közlemény, hivatalos közlemény); mondat összefüggés; a
szöveg mondatainak elemzése a beszélõ szándéka alapján; a szöveg átalakítása: bõvítés, szûkítés, a hiányzó
nyelvi egység pótlása.

3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszédértés fejlesztése: a ,,rész” hozzárendelése az ,,egész”-hez; egymással szoros kapcsolatba kerülõ
szavak kiválogatása, a kapcsolat indoklása; tárgykép- szókép egyeztetése; szövegbõl nyert utasítások,
információk.
Beszédkészség növelése: összehasonlító gyakorlatok; csoportosító gyakorlatok.
Beszédtechnika fejlesztése: hangerõ gyakorlatok; hangváltás gyakorlatok; magánhangzó gyakorlatok; ritmus
gyakorlatok; hangsúly gyakorlatok.
Vers- és prózamondás gyakorlása.

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN (AZ ÍROTT SZÖVEG
VÉTELE)

Tartalom, tevékenység
Hangos olvasás: összeolvasás, idõtartamra történõ olvasás, szókapcsolatok olvasása, a mondatdallamoknak
megfelelõ olvasás gyakorlása;
Az olvasástechnika gyakorlása (a megfelelõen begyakorolt Szöveg ,,bemutató jellegû”, értelmezõ olvasása, a
megfelelõ hangerõ, a hangszín, a ritmus, a hallgatókkal való kapcsolattartás gyakorlásával).
Módszertani ajánlás: gyorsolvasó gyakorlatok; felelgetõ olvasás; szerepenként (választott) olvasás; válogató
olvasás, a beszélõ szándékának érzékeltetése: hangerõ, ritmus, hangsúly.
Szövegértõ olvasás: feladatvégzés, feleletválasztás, szóbeli beszámolás.
Szövegbefogadás, szövegalkotás: szövegelemzõ feladatok végzése, információk, tények, adatok kulcsszavak
keresése, kísérletek a szöveg tömörítésére, mondattömbök, tételmondatok alkotására; kérdések
megfogalmazása, szövegidézettel válaszolás; a cselekvés idõrendjének meghatározása, ok-okozati
összefüggések keresése, véleményezése, a legkedvesebb, legérdekesebb rész meghatározása. Szöveg
kiegészítése.
Módszertani ajánlás: gyorsolvasó gyakorlatok; szerepenként (választott) olvasás; válogató olvasás,  a beszélõ
szándékának érzékeltetése (hangerõ, hangsúly, hanglejtés).
„Felolvasás.”

3.3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Írásgyakorlatok a betûk szintjén: betûk jelölése, betûk csoportosítása, ábécé-rend készítés;
Helyes írás fejlesztése: másolás: betûhalmazokból, nyomtatottból írottba; tollbamondás: rövid/hosszú
magánhangzó/mássalhangzó váltakozása a szóban; emlékezet utáni írás: betûk, írásjelek.
Írásgyakorlatok a szóelemek, szavak szintjén; szóelemek, szavak alkotása; szavak átalakítása; szóelemek
bontása, szavak elválasztása (tõszók, toldalékos szók, torlódó magánhangzók/mássalhangzók); szavak írása
(jelentéstartalma, szerkezete alapján).
Helyesírás fejlesztés: a grammatikai szinthez kapcsolódó aktuális helyesírási gyakorlatok: a birtokos
jelzõhöz, eszköz- és módhatározóhoz, valamint toldalékaihoz kapcsolódó gyakorlatok.
Helyesírást fejlesztõ gyakorlatok: szóelemek, szavak (kiemeléssel, kiemelés nélkül); kezdõ hangválogató;
tulajdonnevek, köznevek; egy-több dolgot jelentõ szavak; tulajdonságot jelentõ szavak és toldalékai;
mennyiséget jelentõ, vagy a sorban elfoglalt helyet jelölõ szavak írása betûvel, számmal;



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 299

valakinek/valaminek a helyét jelölõ szavak és toldalékai; a cselekvés idejét jelentõ szavak és toldalékai;
valakinek/valaminek a birtoklását, tulajdonát jelölõ szavak és toldalékai; a cselekvés eszközét jelölõ szavak
és toldalékai; a cselekvés módját jelölõ szavak és toldalékai; szavak betûrendbe másolása.
Látó-halló tollbamondás: ellentétpár írása, szófajok és toldalékai diktálás alapján történõ írása. emlékezet
utáni írás.
Írásgyakorlatok a mondatok szintjén: mondatok tagolása, javítása; mondatok írása a beszélõ szándéka
alapján, mondatok átalakítása, hibás mondatok javítása. Önellenõrzés, egymás munkáinak javítása.

4. KOMMUNIKÁCIÓ – VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. NEM SZÓBELI JELEK ÉS JELZÉSEK ADÁSA–VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Mimika: arcjáték, tekintet, szóértelmezések.
Gesztus: a kéz kifejezõ mozgásai, a fej kifejezõ mozgásai, a test kifejezõ mozgásai, a gesztussal kapcsolatos
szólások, közmondások, szóértelmezések.
Térközszabályozás.
Testhelyzet: érzelmi, egészségi állapotok kifejezése. Jelek, jelzések, emblémák, kulturális jelképek, jelzések.
Az emberi környezet kommunikációs jelei: az emberek közötti viszonyok, érzelmi állapotok megjelenítése
mûvészeti alkotásokon.

4.2. A KAPCSOLATOK MINÕSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
A kapcsolat kezdeményezése, a kezdeményezés fogadása: belépés, megjelenés, köszönés, megszólítás; más
népek köszönési, üdvözlési, megszólítási formái, szokásai, illedelmes, illetlen köszönés, megjelenés,
megszólítás;
A kapcsolat fenntartása, ápolása: üzenetközvetítés, reagálás az üzenetre, tudakozódás, tájékoztatás,
meghívás, telefonálás, beszélgetés;
A kapcsolat befejezése: elköszönés, távozás.

4.3. VISELKEDÉSTANULÁS, HELYZET ÉS SZEREPGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Éntudat: családi, életkori, nemi, iskolai adatok, szerepek; az elõzõ idõszakhoz (évfolyam) viszonyított
változások; Énkép (önismeret). Testi jellemzõk, változások; Pszichikus jellemzõk: pozitív, negatív
viselkedésformák. Életmód: értékrend, igényszint, példakép Szociális tanulás, normaállítás és követés:
A beteglátogatás, vendégség, ügyintézés üdülés írott és íratlan viselkedési szabályai; Konfliktuskezelés: a
vendégség, az ügyintézés, konfliktusok kezelése, a megoldás lehetõségei, választási, döntési helyzetek; az
ember állapotára, viselkedésére utaló szólások, közmondások; alapvetõ együttélési szabályok.
Szituációs játékok, illusztrációk, rajzok készítése, fotók, képek gyûjtése, filmrészletek megtekintése.

5. ÖNMÛVELÉS – TANULÁS

5.1. KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
A könyvtár terei és állományegységei, az olvasóterem: a kézikönyvek elhelyezése, videotéka, hangtár.
Kézikönyvek: enciklopédia, szótár, Helyesírási szabályzat, mutató fogalmának értelmezése. A szépirodalmi
könyvek csoportjai. Az ismeretterjesztõ könyvek tartalmi csoportjai: a szakkönyvek. Olvasási szokások
kialakítása. Betûrend a könyvtárban.
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2. SAJTÓISMERET

Tartalom, tevékenység
A gyermekfolyóiratok jellemzõi
Rádió és TV mûsorai; Rádió és TV munkatársai; a szerkesztõ fogalma.
Sajtótermékek csoportosítása: gyakoriság, tartalom.

3. INTÉZMÉNYEK

Tartalom, tevékenység
A múzeumok, kiállítótermek, növény- és állatkertek, arborétumok és rezervátumok szolgáltatásai, belsõ
élete.

5.4. SZÓRAKOZÁS, ÖNMÛVELÉS, HOBBI

Tartalom, tevékenység
Társasjátékok, kép- és betûrejtvények.
A szerzõ és a szöveg viszonyának megállapítása

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes a gyakorlati tevékenység, tanulmányi séták, tanulói kísérletek, az órai és a tanórán kívüli mindennapi
cselekvések, valamint az irodalmi és más mûvészeti élményekbõl gyûjtött közvetlen tapasztalatának szóbeli-,
írásbeli kifejezésére és vizuális ábrázolására.
A mindennapi élet színtereinek alapvetõ személyi viszonyaiban a közösségi struktúrákat, a társadalmi
szerepek gyakorlatát felismeri.
Tud tájékozódni a tanult tér- és idõbeli kategóriákban, azokat a spontán beszéd és feladatvégzés során
helyesen használja. Képes felsorolni az életjelenségeket és az élethez szükséges környezeti feltételeket.
Csoportosítja a megadott szempontok alapján lakóhelye élõlényeit.
Felismeri közvetlen környezetében a halmazállapot-változásokat, környezetének legjellemzõbb felszíni
formáit és vizeit. Képes tanári segítséggel ismertetni a víz megjelenési formáit a természetben, illetve
felhasználási lehetõségeit. Részt vesz környezetvédelemi tevékenységben. Megnevezi a négy égtájat. Tudja,
hogy Földünk gömb alakú bolygó. Képes megnevezni városunkkal szomszédos településeket és azok
településformáját meghatározni. Felsorolja az emberi test részeit, megnevezi néhány testi-, pszichikus-,
erkölcsi jellemzõjét.
Tud a helyzetnek és a személyi viszonyrendszernek megfelelõen kommunikálni, képes: a nyelvi formák
alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben.
Helyes artikulációval, jó ritmusban, közepes tempóban, érthetõen beszélni, tudja alkalmazni elemi szinten a
gesztust és a mimikát. Gondolatait 4–5 összefüggõ mondatban kifejezi, adott témában olyan mondatokat
használ, amelyek az ember belsõ világát, érzelmeit fejezik ki, kívánságokat, igényeket, véleményeket
közvetítenek.
A szépirodalmi alkotásokhoz fûzõdõ érzelmeit néhány mondattal el tudja mondani. Ismeri a szöveg
funkcióját, felismeri a szövegbe nem illõ mondatokat. Meg tud fogalmazni kérdéseket a szöveg témájával
kapcsolatban, s az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos kérdésekre önállóan adekvát választ ad.
Szöveghûen elmond 3-4 verset emlékezetbõl. Felismeri a tanult szófajtákat a mondatokban, képes azokat a
mondatokba szerkeszteni. A beszélõ szándéka szerint óhajtó, felkiáltó, kérdõ, kijelentõ mondatok alkotására
képes, tagolni tudja a tagolatlan mondatot, javítani képes a hibásat. Az azonos kezdõbetûs szavakat helyes
ábécé-rendbe tudja állítani.
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Tud szöveget pontosan, a köznyelvi kiejtési normáknak megfelelõ szólamhangsúly és hanglejtés
érzékeltetésével, a természetes beszéd ritmusát megközelítõen hangosan olvasni. Tud elemi szintû elemzést
végezni az irodalmi alkotásokban, tudja jellemezni a szereplõket legjellemzõbb külsõ- és belsõ
tulajdonságaik alapján, azokat tudja csoportosítani.
Tudja megadott tanári szempontok szerint csoportosítani a hangokat, a betûket, a szavakat a magyar nyelv
jel- és jelelemeire bontani, a megadott szavakat logikai összefüggés alapján párosítani, kiválogatni, a
szavakat mondatokká rendezni. Tudja pótolni a szöveg mondataiból hiányzó szavakat. Tud alkotni néhány
mondatnyi elbeszélõ jellegû szöveget szóban és írásban.
Képes kevés hibával alkalmazni az önálló írás során a tanított alapvetõ helyesírási szabályokat, ékezeteket,
mondatvégi írásjeleket, elválasztást. Képes szavak átalakítására, betû, szótagcserével vagy toldalékolással.
Másolással hibátlanul, látó-halló tollbamondással és hosszabb szemlélés után, emlékezetbõl mondatokat,
rövid szöveget tud írni. Betartja és alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásmunkáját tudja
gazdaságosan elhelyezni a füzetlapon. Írásmódja esztétikus, jó tempójú, lendületes. Képes az önellenõrzésre.
Alkalmazza az elfogadott viselkedési és illemszabályoknak megfelelõen a kapcsolatteremtési, fenntartási és
kapcsolat befejezési formákat, az elfogadott illemszabályoknak megfelelõen viselkedik különbözõ
rendezvényeken, eseményeken.
Megkülönbözteti az újságokat. Rendeltetésszerûen használja a könyveket, gyermeklexikonokat, gyermek-
enciklopédiákat.
Szabadidejét tartalmasan, egyéni érdeklõdésének megfelelõ önmûvelõ és szükségletkielégítõ tevékenységgel
tölti.
Képes tájékozódni a könyvtárban az állományegységek között, s önállóan, érdeklõdésének megfelelõ
mûsorok kiválasztására a Rádió és TV újságból.
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ANYANYELV 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. VALÓSÁGISMERETI TARTALMAK

1.1. ELKÉPZELT ESZMEI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Líra: Kölcsey Ferenc: Himnusz. 1-2. versszak, Vörösmarty Mihály: Szózat 1-2. versszak, Petõfi Sándor. Egy
szabadon választott vers. A népdal jellemzõi.
Epika: Mesék: Andersen, Arany László, Benedek Elek, Grimm, La Fontaine. Legenda, monda, Biblia, bibliai
történetek.
Arany János: Rege a csodaszarvasról Elbeszélõ költemény: Fazekas Mihály: Ludas Matyi. Alapvetõ drámai
konvenciók megismerése és alkalmazása: belsõ hangok, gondolatkövetés, monológ. Elbeszélés, regény

2. GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Szavak csoportosítása: a szóvégi magánhangzóinak idõtartama alapján.
Ábécé-rend készítése, lexikon használat, Helyesírási Tanácsadó Szótár, Magyar értelmezõ kéziszótár és
Magyar szinonimaszótár) Szótagolás szabályai. Rímek keresése, kiegészítése.

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Folyamatos feladatok: szavak elemeire bontása, szóhatárok meghatározása, szavak alkotása betûhalmazból,
szótagokból.
Szavak csoportosítása jelentéstartalmuk alapján.
Szavak átalakítása: képzéssel, jelezéssel, ragozással. Szóösszetétellel: elõ- és utótag.
Ikerszavak.

2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Alárendelõ szószerkezet: tárgyas, minõségjelzõs, helyhatározós.
Mellérendelõ szószerkezet: kapcsolatos.
Hozzárendelõ (predikatív) szószerkezet.

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan mondat tagolása, írásjelek használata.
Mondatok átalakítása szerkezet szerint:
A jelzõ (minõsítõ, minõség, kijelölõ) a helyhatározó. Helyes szórend meghatározása.
Mondatok átalakítása beszélõ szándéka szerint: kijelentõ, kérdõ, felelõ, óhajtó, felszólító, felkiáltó. Helyes
hangsúly gyakorlása. logikai minõség szerint: állító, tagadó, tiltó. Számbeli egyezõség gyakorlása,
ellenõrzése, javítása.
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2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység

Szöveg alapján helyszín, idõpont, szereplõk, hangulat, készítõ szándékának, szöveg tárgyának
meghatározása. Nemzeti jelképeink. A lakóhely emlékmûvei, emléktáblái, jelentésük életkornak megfelelõ
értelmezése.
Elbeszélés jellegû szöveg tagolódása:
Cím szerepe, címalkotás gyakorlása.
Elbeszélõ jellegû szöveg jellemzõ jegyeinek felismerése, gyûjtése. Formai jegyek: érdeklõdést felkeltõ cím,
hármas szerkezeti tagolódás, választékos kifejezés.
Tartalmi jegyek: eseményt mond el, mozgalmas, sok párbeszéd, sok ige, változó igeidõk. Elbeszélõ jellegû
szöveg alkotása írásban és szóban.
Szöveg átalakítása: bõvítéssel: díszítõ jelzõk használata, szûkítéssel: lényegkiemelés, tömörítés. Tagolatlan
szöveg tagolása.

3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszédtechnika: helyes beszédlégzés, kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben,
A megfelelõ beszédhang, a hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem kiszélesítése, a hangszín,
a hangadás egyenletességének megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes hangerõfokozás és
hangváltások, kialakítása és gyakorlása
A pontos ejtés, az artikulációs mozgások, a fonéma megkülönböztetésének, a magánhangzók pontos
színének, a mássalhangzók tiszta ejtésének, a gondos szóvégejtés a pergõ, tiszta szövegmondás, a szabályos
beszédritmus, a hangkapcsolatos szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása.
A kifejezõ képesség, a kommunikáció céljának megfelelõ beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, indulatok,
szándékok megjelenítése, gazdagítása: légzõ, rezonancia, hangadás, artikulációs, ritmus, idõtartam, hangerõ,
hangváltás: hangsúly- és összetett gyakorlatokkal, beszédszünetek megtartásával.
Beszédmegértés
 Szavak szintjén: fõfogalom alá helyezés, a ,,rész” hozzárendelése az egészhez, az ,,egész” részeinek
felsorolása, hibás szókapcsolatok javítása, új fogalmak, szókapcsolatok tartalmának megismerése az
értelmezõ szótár vagy rokon értelmû szavak alkalmazásával, a mondatban helytelenül használt szó
értelmezése másik mondatba helyezéssel.
Mondatok szintjén: mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez tartozó mondat
kiválasztása, feladat, utasítások végrehajtása.
Szövegszerkezet szintjén: a mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó ,,láncszem” felismerése, kérdések,
válaszok megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás: az olvasott, a tanult mese, vers elmondása.
Dramatikus improvizációk a tanár által megadott vagy a tanuló által választott történet alapján.
Beszédkészség: analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- szintetizáló gyakorlatok
végzése, összehasonlítások a nyelv különbözõ szintjein, különbözõ szempontok szerinti csoportosítások,
fogalomalkotások, átalakítások, játékos, képzeletet fejlesztõ gyakorlatok végzése.
Kifejezõképesség fejlesztése, szókincsbõvítés: szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása,
szavak és szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmû szavakból szósorok alkotása, a
hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, hangutánzó és hangulatfestõ szavak keresése, beépítése
szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és a köznyelvi szövegek összehasonlítása,
azonosságok és különbözõségek meghatározása, szépirodalmi kifejezések gyûjtése,
Szólások, közmondások beépítése a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).
Vers- és prózamondás gyakorlása.



304 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN, AZ ÍROTT

       SZÖVEG VÉTELE

Tartalom, tevékenység
Hangos olvasás: különbözõ szépirodalmi, ismeretterjesztõ szövegek hangos olvasása.
Gyorsolvasó gyakorlatok.
Szövegelemzõ, a mondatfonetikai eszközök használatát fejlesztõ gyakorlatok: az olvasott szöveg adott
szempontok szerinti tagolása, a fõ mondanivalót hordozó mondatok kiválasztása (lényegkiemelés,
tömörítés), adatkeresés: helyszín, idõ, személyek, cselekmény, csoportosítások hely, idõ, jellem,
magatartásformák, mondatfonetikai eszközök használata ritmus-, hangsáv-, hangerõváltás, hangsúlyozása
felolvasásban.
Szövegalkotás: a tartalom elmondása, a témával kapcsolatos élmények, érzések, hangulatok, indulatok,
viszonyulások kifejezése.
Szövegértõ olvasás: gyorsolvasó gyakorlatok, a szöveg megértését bizonyító gyakorlatok.
Szövegbefogadás, szövegalkotás, a népszokásokat megjelenítõ játékok. Az esztendõ jeles napjaihoz
kapcsolódó szertartások.
Szövegelemzés: a szöveg tartalma, megjelenési formája, hangulata, terjedelme, típusa.
A szöveg tömörítése, mondattömbök, tételmondatok készítése.
Kreatív szövegalkotás: hangnem-, nézõpont-, stílusváltás, a szöveg átalakítása: párbeszédbõl monológba és
viszont; a bevezetés, a befejezés megváltoztatása.
Az ismeretterjesztõ szövegek olvasásához ajánlott témakörök:
A technika világa. Természeti jelenségek. Feltalálók, találmányok. Felfedezõk, expedíciók. Korok életmódja.

3.3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Reproduktív írás, a helyesírás gyakorlása: betûk, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatok, szöveg írása
a grammatikai tudatosítás szintjei szerint.
A helyesírás gyakorlása:

• a grammatikai tudatosítás szintjein jelentkezõ aktuális helyesírási feladatok: többes szám jele,
melléknévi fokozatok, igékhez járuló jelek; a tárgy, az igék, a helyhatározó ragjainál, a
szóösszetételek és szóelválasztások (szótagolás); személynevek, állatnevek írása; a számnevek
kétféle jelölése; mondatkezdés, mondatzárás.

A helyesírás fejlõdését segítõ gyakorlatok:
• másoló gyakorlatok: szófordító, betûmódosító, szókirakó (betûk, szóelemek), szóbontó (szóelemzõ,

elválasztó), toldalékoló, toldaléktalanítás, analógiák gyûjtése, összekevert mondatrészek rendezése,
hibás szavak, mondatok, szövegrészek javítása; kérdések, válaszok, szövegrészek leírása;

• látó-halló tollbamondó gyakorlatok: betûkiemelés, szótagoltató, ékezetek és írásjelek lejegyzése,
szófordítás, ellentétpár-írás, toldalékoló, toldaléktalanítás, a mondat szavainak (elsõ, utolsó, a
megadott jelentéstartalmat hordozó) leírása, mondatok írása, ismert szólások, mondások fele;

• emlékezetbõl írás: betûk, betûkapcsolatok, szóelemek, szavak, szókapcsolatok, rímválasz, ismert
szólások, közmondások fele, kérdések, válaszok, szövegrészek leírása.

Félproduktív írás:
Iskolai feladatlapok, táblázatok kitöltése, postai ûrlapok: ajánlott levél és táviratfeladó ûrlapok,
csomagfeladó, pénzbefizetõ ûrlapok kitöltése; vázlatkészítés tanulása.
Az írásbeli kifejezõképesség fejlesztése.
A szöveg nyelvi jellegzetességeinek feltárása:

• szavak, szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, mondatba helyezése; rokon értelmû szósorok
összeállítása, a hangulati és a fokozati különbségek meghatározása;

• hangutánzó, hangulatfestõ szavak, szólások, közmondások, idézetek beépítése a mondatokba, a
szövegbe, stílushatásuk megfigyelése.

Szövegalkotás, szövegátalakítás.
A fogalmazáskészítés általános menete: téma kijelölése, cél megfogalmazása, a közlési körülmények



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 305

Gyakorlati témájú szövegek alkotása, szerkesztése (különbözõ helyzeteknek megfelelõ mozzanatsorok); a
mondatok bõvítése az árnyaltabb, hangulatosabb kifejezés érdekében, változatos mondatfajták beépítése
a szövegbe,
A mondat szórendjének, a szöveg mondatrendjének vizsgálata, a lehetséges változatok számbavétele.
Szövegalkotások javítása:

• a tartalmi hiányosságok (idõrend, folyamatosság, ellentmondás);
• a szerkezeti hibák javítása (felesleges nyelvi elemek törlése, a rosszul használt kifejezések

helyesbítése); a hiányzó részek, nyelvi elemek pótlása; a mondatkapcsolatok ellenõrzése,
egyeztetése.

Elbeszélõ jellegû szövegek alkotása (fogalmazás).

4. KOMMUNIKÁCIÓ – VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. KOMMUNIKÁCIÓTANULÁS

Tartalom, tevékenység
A beszédcselekvések végrehajtásának tanulása: a közlés, a megbeszélés célja, megoldási formák.
A szándéknyilvánítás tanulása, a közlés felhívó funkciójának felismerése, a kérés és válaszadás gyakorlása:
a tudakozódás és a válaszadás gyakorlása, a felszólítás (felkérés), utasítás és a válaszadás gyakorlása, a
meghívás és a válaszadás gyakorlása. a jelképek alkalmazásának megfigyelése.
A véleménynyilvánítás tanulása, a közlés érzelmeket kifejezõ funkciójának felismerése és érvényesítése: a
véleménynyilvánítás és a szerepcsere gyakorlása, az értékelés és a válaszadás gyakorlása, a beszámoló
készítésének, és a beszámoló fogadásának gyakorlása.
Érzékelõ, ritmus- és fantáziagyakorlatok: rövid mesék, versek önálló elmondása.
Életjáték, dramatikus improvizáció szerepcserével. Telefon, rádióbeszélgetés, interjú.

4.2. VISELKEDÉSTANULÁS

Tartalom, tevékenység
Éntudat- alakítás, fejlesztés: nemi, életkori, családi, iskolai, lakóhelyi, állampolgári szerepek, kapcsolatok.
Önismeret (énkép) fejlesztés: testi és pszichikus jellemzõk: érdeklõdés, figyelem, emlékezés, képzelet
megnyilvánulásai az Ellenõrzõben.
Erkölcsi jellemzõk: pozitív erkölcsi tulajdonságok (emberbaráti szeretet, barátság, tisztelet.
A nemzeti jelképek, a magyar zászló és címer iránti tiszteletadás módja., bizalom, szolidaritás,
áldozatkészség).
Életmód jellemzõk: igények, példaképek, viselkedésminták: Jellegzetes népi hõsök.
Szociális tanulás:

• konfliktuskezelés: dramatikus játékokkal: improvizációkkal szerepkonfliktusok (szerepekbõl,
szereptévesztésekbõl eredõ konfliktusok);

• normaállítás és követés: törvény; szabály, elõírás;
• illemszabályok: a közlés illemszabályai.
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5. ÖNMÛVELÉS, TANULÁS

5.1. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Könyvtárlátogatás: az iskolai könyvtár térbeli felosztása, rendje.
A könyvtár állományának csoportosítása: nyomtatott információhordozók, audio-vizuális és informatikai
eszközök.
A jellemzõ dokumentumok csoportosítása: kölcsönözhetõ szépirodalom, szakirodalom, nem kölcsönözhetõ:
kézikönyvek, idõszaki kiadványok
Könyvkölcsönzés feltételei, módja., beiratkozás.
Búvárkodás: a könyvtári könyvek ismertetõjelei.
A betûrend: helyesírási segédkönyvek.

5.2. DOKUMENTUMISMERET

Tartalom, tevékenység
A könyv részei: külsõ: borító, kötéstábla.
Belsõ részek: címlap, elõszó, tartalomjegyzék, fejezetek, mellékletek.
A könyv jellemzõ adatai: cím, szerzõ, kiadás, év.
Hírlapok, folyóiratok adatai.
Adott témához kapcsolódó könyvek, információhordozók összeválogatása meghatározott témából.
Búvárkodás szakfolyóiratokban, ismeretterjesztõ mûvekben.
Irodalomjegyzék készítése, ajánlójegyzék az iskolai könyvtár állománya alapján a megadott témákban.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri és alkalmazza az emberi kapcsolatfelvétel illemszabályait, tartsa be a beszédpartnerrel (partnerekkel)
való együttmûködésben a kulturált véleménynyilvánítás legalapvetõbb szabályait, képes eligazodni a
mindennapi kommunikációs helyzetekben, képes kérni, tudakozódni, felkérni, meghívni. Felismeri, hogy a
kommunikáció érték az ember mindennapi gyakorlatában. A társas kapcsolatokban adekvát viselkedési
formákat tud megfigyelni, követni.
Törekszik a helyes artikulációjú, jó ritmusú, közepes tempójú, érthetõ beszédre. Ügyel a megfelelõ
hangerõre, beszéde alkalmazkodjon a kiejtés fõ szabályaihoz és a beszédhelyzethez. Figyel a
nyelvhelyességre, javítja a helytelent.
Megérti a némán olvasott szöveget, törekszik annak tartalmát igényes nyelvhasználattal elmondani. Képes
kifejezni élményeit, érzéseit, hangulatát az irodalmi mûvek olvasása kapcsán. Nyitott a mûvek által nyújtott
élmények befogadására, a gondolatok elfogadására, érzelmeinek megjelenítésére.
Képes meghatározni a szöveg alapján a helyszínt, idõpontot, szereplõket, hangulatot, a készítõ szándékát, a
szöveg tárgyát. Ismer irodalmi mûveket, s azok alkotóit. Tud érdeklõdésének megfelelõ könyvet választani,
ismeretet szerez a különbözõ információhordozókból, eligazodik a nyomtatott dokumentumokban. Meg tudja
különböztetni a könyvet, folyóiratot, újságot.
Aktív a drámajátékokban, elemzõ beszélgetésekben, képes együttmûködni társaival a bábjátékokban, az
improvizációkban.
Törekszik hangos olvasással a szókincsének megfelelõ, vagy ahhoz közeli szöveget jó tempóban, kifejezõen
elolvasni, felolvasni. Tud egy-egy szövegrészletet bemutatni, szerepjáték, szituációs játék, felolvasás
felhasználásával. Felismeri a megfigyelési szempontok alapján a mûvek tagolási egységeit, a cselekmény tér-
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és idõviszonyait a szöveg tartalma alapján. Törekszik a szöveghû, kifejezõ elõadásra. Tudja a memoritereket
Meg tudja határozni a versszakok és a verssorok számát, különbözõ módon tudja jelezni, bemutatni a vers
ritmusát, képes rímek felismerésére, hiányos rímek kiegészítésére. Megjeleníti a vers képszerûségét,
illusztrációt készít.
Felismeri és megnevezi a már megismert nyelvi elemeket (hang, szótag, szótõ, toldalék, szó). Képes
jelentéstartalmuk alapján csoportosítani a fõneveket, mellékneveket, számneveket, mutató és kérdõ
névmásokat. Képes képzéssel létrehozni a különbözõ jelentéstartalmú szavakat, a magadott szempont szerint
a szavakat átalakítani. Képes a szavak átalakításához használni a többes szám, a fokozás és az igemódok
jeleit, a tárgy ragját, a jelen idejû iktelen igék ragjait és a helyhatározók ragjait. Képes szóösszetételekre
fõnévi, melléknévi, számnévi elõ- és utótaggal, ikresítéssel. Ismeri és tudja használni az ábécé-rendet.
Ismeri az írásbeli szövegalkotás legalapvetõbb szabályait. Képes a helyes mondatalkotásra, szövegalkotásra,
képes a szöveg formai és tartalmi jegyeinek felismerésére. Képes tagolatlan mondatot tagolni. Tud önállóan,
a tanult mûfajban, az elbeszélésben néhány mondatos szöveget alkotni, szóban és írásban beszámolót adni
egyszerû eseményekrõl.
Képes hibátlanul (betûkihagyás és betûcsere nélkül) másolni, a szavakat szótagokra tudja bontani, tud
elválasztani. Le tudja írni a szavakat, mondatokat, néhány mondatnyi szöveget látó-halló tollbamondás és
emlékezet alapján.
Ismeri a mondaton belüli helyes szórendet. Alkalmazza, tartja a tanult helyesírási, nyelvi, nyelvhelyességi
szabályokat (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek). Ismeri a javítás technikai szabályait. Használja az írás
közben felmerülõ helyesírási, értelmezési probléma esetén, vagy önellenõrzéskor, javításkor a megfelelõ
segédkönyveket. Képes önmaga és mások írásmunkáit ellenõrizni, javítani.
Kialakul a közösséghez tartozás és a hazaszeretet pozitív érzése. Egyre növekvõ önállósággal vesz részt a
tanórákon az egyéni és a csoportmunkában egyaránt. Tisztában van külsõ jellemzõivel, ismeri jó és rossz
tulajdonságait. Van véleménye saját életmódjáról (igényszint, példakép). Képes konfliktusait felismerni,
próbálja kezelni azokat. 
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ANYANYELV 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. VALÓSÁGISMERETI TARTALMAK

1.1. ELKÉPZELT ESZMEI RENDSZEREK

Tartalom, tevékenység
Anekdota, elbeszélés, novella, regény: Tömörkény István, Fekete István.
Petõfi élete. Elbeszélõ költemény: Petõfi Sándor: János vitéz
Népballada: Kádár Kata.
Népdalok, kuruc költészet, végvári élet.

2. GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS

2.1. HANGOK, HANGCSOPORTOK

Tartalom, tevékenység
Magánhangzók, mássalhangzók csoportosítása.
Alapszóhoz kapcsolódó magánhangzók illeszkedésének vizsgálata, szabályai.
A mássalhangzók egymásra hatása a beszédben, írásban (hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kivetés).

2.2. SZÓELEMEK, SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Szavak csoportosítása jelentéstartam alapján.
Fõnév: intézmények nevei, címek,
Melléknév: valamivel való ellátottság vagy valaminek a hiánya, származás, eredet,
Birtokos névmás, egy dolog, több dolog birtoklása.
Határozatlan névmás: fõnévi, melléknévi, számnévi.
Általános névmás: fõnévi, melléknévi, számnévi.
Ige: cselekvés idõpontja szerint.
Szavak átalakítása: képzéssel, jelezéssel, ragozással.
Birtokjel, birtoktöbbesítõ, személyjelek, igeidõk jelei,
idõhatározók, mód- és eszközhatározók, személyragok.
Szóösszetétel: elõtag fõnév, utótag: ige, igébõl képzett fõnév, melléknév, – elõtag összetett szavak alkotása.
Szókártyák, szótábla készítése, szójegyzékek létrehozása, magyarázórajz, táblázatok készítése.

2.3. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Alárendelõ szószerkezet alkotása: jelzõs (birtokos), határozós (idõ, mód, eszköz).
Mellérendelõ szószerkezet alkotása: választó, ellentétes, magyarázó.
Szószerkezetek keresése, gyûjtése irodalmi szövegbõl.
A szószerkezetek átalakítása az elemek cseréjével, rokon értelmû szavak alkalmazásával, birtokos jelzõs
szerkezet-átalakítása minõségjelzõs szerkezetbe és vissza.
A szószerkezetek felismerése a mondatokban, azok beemelése a mondatokba.

2.4. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan mondat tagolása.
Képzett, jelezett, ragozott szavak mondatokká rendezése.
Eltérõ módú és idejû igék mondatokba helyezése.
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Mondatalkotás szerkezet szerint: Tõmondat, hiányos mondat: állítmány, alany hiánya.
Bõvített mondat: idõhatározóval, módhatározóval, eszközhatározóval,, minõség- és mennyiségjelzõvel,
birtokos jelzõvel.
Számbeli egyezõség, tartalmi megfelelés ellenõrzése.
Szövegbõl mondatok válogatása lényegkiemelés (jegyzetelés), idézet szempontjából.

2.5. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan szöveg írásjelekkel való tagolása.
Hír (hirdetés) jellemzõ jegyeinek megismerése, információ gyûjtése az esemény helyszínérõl, idõpontjáról,
az eseményrõl (feladatról), hirdetõkrõl.
Meghívó, hír, hirdetés gyûjtése, megfigyelése, készítése.
Leírás jellegû szöveg jellemzõ jegyei irodalmi és ismeretterjesztõ szövegekben.
Jellemzõk rögzítése: bemutat valamit (tárgyilagosság!), nincs párbeszéd, sok melléknév, azonos igeidõk
használata.
Leíró szöveg szerkezeti tagozódása: bevezetés (esemény, az érdeklõdés felkeltése),
tárgyalás (bemutatás), befejezés (vélemény, állásfoglalás).
Leírás készítése, átalakítása bõvítéssel, szûkítéssel.

3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Beszédértést fejlesztõ gyakorlatok.
Beszédkészséget fejlesztõ gyakorlatok.
Beszédtechnika fejlesztése: szükség szerinti logopédiai, beszédtechnikai gyakorlatok.
Vers- és prózamondás gyakorlása: elképzelt rendszerek tartalmaiban valósulnak meg.

3.2. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE OLVASÁSBAN, AZ ÍROTT SZÖVEG
VÉTELE

Tartalom, tevékenység
A valóságismereti tartalmaknál megjelölt tananyag, ismeretterjesztõ szövegek olvasása, feldolgozása:
önállóan, 5-6 mondatos lényegkiemelõ beszámolóval,
helyszín, idõ, személyek, cselekmény meghatározásával.

3.3. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE ÍRÁSBAN

Tartalom, tevékenység
Helyesírás gyakorlása a grammatikai tudatosítás altémáiban meghatározott tartalmak alapján.
Önálló szövegalkotás, ismeretterjesztõ és szépirodalmi szövegek feldolgozása.

4. KOMMUNIKÁCIÓ – VISELKEDÉSTANULÁS

4.1. BESZÉDFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓTANULÁS

Tartalom, tevékenység
A beszédcselekvések végrehajtásának tanulása: meggyõzés (tanácsadás, rábeszélés, lebeszélés), kifejezés
(jókívánság, elismerés, részvétnyilvánítás, együttérzés) és válaszadás, viccek, csattanók elmondása és
reagálás.
Véleménynyilvánítás tanulása, a közlés érzelmeket kifejezõ funkciójának felismerése és érvényesítése.
A vita tanulása: érvelés, bizonyítás, cáfolás, szerepcsere.
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Az elõterjesztés és a javaslat készítésének, az elõterjesztés fogadásának tanulása
A tájékoztatás tanulása, a közlés tájékoztató funkciójának felismerése és érvényesítése.
Üzenet közvetítése, útbaigazítás, a tájékoztatás fogadásának tanulása.
A társalgás (beszélgetés, párbeszéd, szerepcsere) tanulása.

4.2. VISELKEDÉSTANULÁS

Tartalom, tevékenység
Éntudat- alakítás, fejlesztés: nemi, életkori, családi, iskolai, lakóhelyi, állampolgári szerepek, kapcsolatok
Önismeret (énkép) alakítás, fejlesztés: testi jellemzõk (állandóságok és változások), pszichikus jellemzõk
(érzelem, akarat), erkölcsi jellemzõk, pozitív erkölcsi tulajdonságok (titoktartás, elégtétel, kiengesztelõdés,
megbocsátás, segítségnyújtás), negatív erkölcsi tulajdonságok (kishitûség, gyávaság), életmódjellemzõk
(életmód, életvitel).
Szociális tanulás:
Normaállítás és követés: szorgalom, elvárás, erkölcsi-anyagi elismerés, büntetés.
Konfliktuskezelés: eltérõ normákból, a ,,másságból eredõ konfliktusok.
Illemszabályok: az együttélés illemszabályai emberi szokások, azok, amelyekrõl jó lenne leszokni.

5. ÖNMÛVELÉS – TANULÁS

5.1. ISMERETHORDOZÓ MÉDIÁK HASZNÁLATA

Tartalom, tevékenység
Gyermek és ifjúsági újságok információinak gyûjtése.
Ismeretterjesztõ, irodalmi és szakfolyóiratok felépítése: évfolyam, szám, rovat, állandó rovat, rovatokhoz
kapcsolódó cikkek, mellékletek. Audio- vizuális információhordozók jellemzõi: hang-, videokazetta, lemez,
CD, CD-ROM, film, diafilm, diapozitív.
Televízió, rádió mûsorainak ajánlása, rögzítése, tartalmának lejegyzése.

5.2. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Könyvtárlátogatás során ismerkedés a katalógussal.
Az adatbázisban való keresés egy vagy több szempont alapján.
A kézikönyvek: lexikon, enciklopédia, szótár összehasonlítása.
A szellemi munka technikája: az ismeretlen fogalmak tisztázása során a segédkönyvek kiválasztásának
szempontjai: az ismeretforrások felkutatása. Katalógus készítése: saját könyvek, osztálykönyvtár. A
jegyzetelés technikája.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Helyes artikulációval, jó ritmusban, közepes tempóban, érthetõen, megfelelõ hangerõvel beszél, beszéde
alkalmazkodik a kiejtés fõ szabályaihoz és a beszédhelyzethez. Tudja problémáihoz kérdéseit pontosan
megfogalmazni.
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Betartja a kommunikációs helyzetekben a normákat, illemszabályokat, odafigyel a másik ember beszédének
érzelmi és értelmi tartalmára. Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani kortársaival, a társalgásban részt
vesz, képes meggyõzni, elõterjesztést és javaslatot készíteni, fogadni.

Képes a közlés kifejezõ és tájékoztató funkciójával, meggyõzés, kifejezés, válaszadás eszközeivel élni, a
vitában részt vesz. Ismeri és betartja az alapvetõ együttélési szabályokat.
Igénye van az általa kedvelt témakörben irodalmi mûvek olvasására, meghallgatására, megnézésére. Képes a
tanult irodalmi mûvek értõ elolvasására. Képes néma olvasással kb. egyoldalnyi, gyermekeknek szóló
ismeretterjesztõ szöveg áttekintésére, megértésére. Tudja hangos olvasással a szókincsének megfelelõ, vagy
ahhoz közeli szöveget biztonsággal, jó tempóban, értelmesen, kifejezõen elolvasni, felolvasni. Érzékeli
olvasási hibáit, azokat önállóan igyekszik javítani. Irányítással elemzi tartalmi és formai szempontból az
olvasottakat. Tudja értelmezni, elemezni az irodalmi szöveget, legyen képes többféle nézõpontból (más-más
szemszögbõl) ugyanazt a mûvet értelmezni szerepjátékok, szituációs játékok alkalmával. Tud néhány fontos
adatot ismertetni: helyzet, a helyszín, a szereplõk, a fõhõs életútjának állomásai, a cselekmény menete,
érzelmek. Képes véleményalkotásra a mûvekkel kapcsolatban, meg tudja ítélni és véleményezi a szerzõ
szándékát. Képes a memoriterek szöveghû elmondására.

Képes gondolatait, egyszerû, érthetõ módon kifejezni, közölni, összefüggõ szóbeli és írásbeli
(5–6 mondatos) szövegalkotásra, a tanult szövegszerkesztés szabályainak alkalmazásával. Képes a tagolatlan
szöveget mondatokra tagolni. Tud vázlatot készíteni.

Képes jelentéstartalmuk szerint csoportosítani a szavakat. Tudja használni beszédében, írásában a jelen,
múlt, jövõ idejû igéket. Tájékozott a megismert szófajok körében és igyekszik alkalmazni az ezekhez
kapcsolódó nyelvtani szabályokat. Felismeri a legáltalánosabb hangkapcsolódási törvényszerûségeket, Tudja
alkalmazni a tanult helyesírási szabályokat, észre veszi hibáit, kijavítja azt.
A szavak átalakításához tudja használni a képzõket, jeleket, ragokat, képes szóösszetételek alkotására.
Ismeri és tudja használni a könyvtár információhordozóit. Képes a könyvtári anyagokat igénybe venni, a
kézikönyvekbõl információt gyûjteni. Ismeri a sajtó fogalmait, képes ismertetni egy-egy sajtótermékekbõl
szerzett ismereteit.

Véleménye van saját életmódjáról, a másságból eredõ konfliktust hajlandó feldolgozni, kezelni. Ki tudja
tölteni szabadidejét tartalmas, az egyéni érdeklõdésének megfelelõ önmûvelõ és szükségletkielégítõ
tevékenységgel.
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ANYANYELV 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. IRODALOM

1.1. LÍRA

Tartalom, tevékenység
Szatíra
Költõi levelek Arany – Petõfi, Ady  – Móricz Zsigmond
Arany János: Családi kör
Ballada: népköltészeti és mûköltészeti alkotások.
Válogatás Arany János verseibõl, mûveibõl

1.2. EPIKA

Tartalom, tevékenység
Arany János élete.
Az elbeszélõ költemény: Arany János: Toldi.
Elbeszélés: Mikszáth Kálmán.
Regény: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. A pakk (részlet).
Karcolat: Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály.
Válogatás világirodalmi alkotásokból.
Verne Gyula szabadon választott mûveibõl részletek.

2. GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS

2.1. SZAVAK

Tartalom, tevékenység
Szavak csoportosítása jelentéstartalmak alapján.
Fõnév: márkanevek, kitüntetések, elismerések.
Melléknév: valamilyen helyzetet, mértéket, fokozatot jelölõ szavak.
Névmások: visszaható, kölcsönös, vonatkozó: fõnévi, melléknévi, számnévi névmás,
Határozószók: hely, idõ, körülmény – határozott fogalmi tartalmakkal, névmási tartalommal, személyragos
határozószók.
Névelõk, névutók, kötõszók.
Szavak átalakítása.

2.2. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Szószerkezet alkotása: alárendelõ: határozós, mellérendelõ: következtetõ,
Szószerkezetek átalakítása a szerkezet megváltoztatásával, bõvítéssel, szûkítéssel, rokon értelmû szavak
alkalmazásával.
Szószerkezetek összeillesztésével mondatalkotás.

2.3. MONDAT

Tartalom, tevékenység
Tagolatlan mondat szavakká tagolása.
Mondatalkotás gyakorlása a beszélõ szándéka, logikai minõség alapján.
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Mondatalkotás, átalakítás a szerkezet alapján.
Tõmondat, hiányos mondat.
Bõvített mondat: eszközhatározó, módhatározó, okhatározó, célhatározó számhatározó.
Szerkezet megváltoztatása bõvítéssel, szûkítéssel, helyettesítéssel, a részek cseréjével.

2.4. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
Jellemzés tipikus jegyei: a szereplõ valamit tesz, cselekszik, valahogyan viselkedik, leíró és/vagy
párbeszédes megjelenítés, azonos igeidõk használata. Jellemzés szerkezete. Jellemzésbõl leírás, elbeszélés
megfogalmazása.
Olvasottakról vázlat készítése.
Levél jellemzõ jegyei. A levél formai, helyesírási követelményei. Levél, válaszlevél készítése.
Különbözõ típusú, mûfajú (hír, hirdetés, meghívó, leíró) szöveget készít, átalakít.

3.  NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység

Vers- és prózamondó gyakorlatok az Irodalom tartalmainak segítségével.

3.2. SZÖVEGÉRTÉS

Tartalom, tevékenység
Különbözõ (szépirodalmi, gyakorlattípusú, vallásos, publicisztikai) szövegek hangos és néma olvasása.
Tartalmi szempontú szövegelemzés.
A mondatfonetikai eszközök használatát fejlesztõ gyakorlatok.

3.3. SZÖVEGALKOTÁS

Tartalom, tevékenység
Az írás reprodukálása, a helyesírás gyakorlása. Helyesírást fejlesztõ gyakorlatok.
Félig reprodukált írás: feladatlapok, táblázatok, nyomtatványok (ajánlott levél) kitöltése, tömörítés,
jegyzetelés.
Az írásbeli kifejezõképesség fejlesztése.
Szövegalkotás: A szövegszerkezet elemzése: szerkezeti hibák javítása, ,,átrendezés” a szerkezetnek
megfelelõen, hiányzó részek, nyelvi elemek pótlása, a mondatkapcsolatok ellenõrzése, egyeztetések.
A stílushibák javítása: a rosszul használt kifejezések helyesbítése, a mondat bõvítése az árnyaltabb,
hangulatosabb kifejezés érdekében.
A címzettnek, a témának és a mondanivalónak megfelelõ szöveg alkotása a mindennapi élet magán- és társas
mûfajaiban: leírás, jellemzés, önarckép, levél.
Szövegalkotások javítása.

4. KOMMUNIKÁCIÓ

4.1. MAGÁNÉLETI MEGSZÓLALÁSOK

Tartalom, tevékenység
Elõkészített megszólalások.
Rokonok köszöntése, kölcsönkérés, javaslat.



314 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

4.2. ÜGYINTÉZÕI MEGSZÓLALÁSOK

Tartalom, tevékenység
Félig elõkészített megszólalások: iskolában, közmûvelõdési és sportintézményekben kérés, tudakozódás.

4.3. KÖZÉLETI MEGSZÓLALÁSOK

Tartalom, tevékenység
Elõkészített megszólalások: az iskolába látogató vendégek köszöntése.
Elismerés kifejezése. Beszámoló az iskolagyûlésen.
Felkérés: gyermeket, felnõttet feladat megoldására.

5. ÖNMÛVELÉS – TANULÁS

5.1. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
A helyi közmûvelõdési könyvtár jellemzõinek megismerése.
Eligazító jelek a könyvtárban: a szakrend jelentése és szerkezete.
A könyvtári dokumentumok tájékoztatói: fülszöveg, elõszó, utószó, tartalomjegyzék, fejezetek, mellékletek,
táblázatok, képek.
Katalógus összeállítása: pl. szakkatalógus, versek, egy szerzõ mûvei.
Ajánló bibliográfia készítése.
A hír, a tudósítás, az interjú, a riport, a hirdetés jellemzõi.

5.2. SZABADIDÕ, A MÛVELÕDÉS FORRÁSAI

Tartalom, tevékenység
Lakóhely mûvészeti, kulturális és sport rendezvényeinek figyelemmel kísérése, mûsorkalauz.
Igények, érdeklõdés és a lehetõségek felmérése.
Személyes és/vagy csoportos részvétel különbözõ rendezvényeken.
Aktív részvétel az iskola, a lakóhely szabadidõs foglalkozásain.
Különbözõ gyûjtemények, saját munkák bemutatása.
Részvétel iskolai, lakóhelyi pályázatokon, kiállítások megtekintése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Felismeri a beszédhelyzet kommunikációs tényezõit, tudjon nyelvileg rugalmasan alkalmazkodni a
beszédhelyzethez, a partnerekhez, a témához. Képes az alkalomnak, a helyzetnek megfelelõ szöveg
alkotására, tudja azokat értékelni, értelmezni a hallgató szempontjából is. Tudja az iskolába érkezõ
vendégeket fogadni, tájékoztatni. Képes saját hivatalos ügyeiben kérni, tudakozódni. Belátja a negatív és
pozitív emberi tulajdonságok, cselekvések következményeit. Felismeri kulturális örökség fontosságát az
önkifejezés, az önmegvalósítás lehetõségeiben is.

Felismeri a mondatokat a beszélõ szándéka és a logikai minõség alapján, meg tudja nevezni a
mondatrészeket. Tudja írásában és beszédében használni az okhatározó, célhatározó ragjait. Képes
jelentéstartalmuk szerint csoportosítani a márkaneveket, kitüntetéseket, elismeréseket, valaminek a helyzetét,
mértékét, fokozatát jelentõ szavakat, visszaható, kölcsönös, vonatkozó névmásokat, határozószókat,
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névelõket, névutókat, kötõszókat, igekötõket, segédigéket, módosítószókat, indulatszókat, kérdõ és felelõ
szavakat. Képes ok-, cél-, idõ-, szám- és eszközhatározóval a mondatot bõvíteni, szûkíteni. Ismeri a fõbb
szóalkotási lehetõségeket. Tud szavakat tömbösítéssel átalakítani.
Képes olvasás útján ismeretet szerezni, s arról írásban is számot adni.  Képes saját szavaival elmondani az
irodalmi mûvek olvasása során keletkezõ érzéseit, gondolatait. Beszélget az irodalmi alkotásokról.

Tudja az olvasottak cselekményét vázlatpontokban, írásban és szóban ismertetni. Képes szöveghûen
elmondani a kijelölt anyagokat, tud idézni Arany János: Toldi címû mûvébõl, s néhány prózai szövegbõl is.

Képes önálló írásmunkák készítésére, képes jellemzést készíteni, tud levelet, válaszlevelet írni. Tud
beszámolót készíteni osztálya, iskolai közössége számára. Képes változatos témájú és mûfajú szövegeket
alkotni. Ismeri a vázlatkészítés technikáját. Képes önmaga és mások munkáját ellenõrizni, javítani.
Törekszik a közlés tartalmához és a közlõ szándékához igazodó mondatfonetikai eszközök alkalmazására, az
írásbeli szövegalkotását változatos kifejezésformákkal (rokon értelmû és hangulatfestõ szavak, idézetek)
színesíteni.

Ismeri a tömegkommunikációs eszközök szerepét, hatását. Felismeri a különbözõ információforrások
különbségeit. Tud tájékozódni a könyvtár állományrészei között, tud feladatának megfelelõen választani a
rendelkezésére álló lehetõségekbõl.
Részt vesz érdeklõdése alapján önmûvelõ és szórakoztató szabadidõs tevékenységekben.
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ANYANYELV 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. IRODALOM

1.1. LÍRA

Tartalom, tevékenység
Dal (szerelem, vívódás kifejezése) Tájlíra Alakrajz, életkép
A nemzeti összetartozás, hazaszeretet, becsület. A reformkor: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály. Ady
Endre, József Attila, a Nyugat nemzedéke, költõink, napjaink költészete.

1.2. EPIKA

Tartalom, tevékenység
Mítosz: népmonda a cigányságról.(történelmi- és helyi mondák).
Eposz Odüsszeia (részlet).
Novella, elbeszélés: Móricz Zsigmond: A hét krajcár.
Dráma, mesejáték: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.

2. GRAMMATIKAI TUDATOSÍTÁS

2.1. SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK

Tartalom, tevékenység
Szavak csoportosítása:
Jelentéstartalmuk alapján: fõnév, melléknév, számnév, névmás, ige, határozószók, névelõk, névutók,
kötõszók, igekötõk, segédigék, módosítószók, indulatszók, kérdezõ és felelõ szavak.
Alakjuk szerint: tõszó, toldalékos szó, összetett szó.
Szavak átalakítása képzéssel, jelezéssel, ragozással, azonos toldalék, más-más szótõ, egy szótõ, más-más
toldalék.
Mozaikszavak keletkezése, értelmezése.
Ikerszavak mondatba helyezése.
Szókincs jelentése (az egyén szókincse, aktív, passzív szókincs).
A szókincs rétegzõdésének fogalma, csoportosítása: irodalmi változat, köznyelvi változat,
népnyelvi változat (tájszók, nyelvjárások), csoportnyelvek (szaknyelv, hobbinyelv, diáknyelv, argónyelv).
A magyar nyelvhasználatban meglevõ cigány szavak.
Kifejezések egységeinek csoportosítása: társalgási, népmesei fordulat, körülírások, közhelyszerû kifejezések,
képes kifejezések, szakkifejezések.
Cigány és nem cigány kommunikációjának jellemzõi az egyes mûvekben.

2.2. SZÓSZERKEZETEK

Tartalom, tevékenység
Szószerkezetek csoportosítása, átalakítása:
alárendelõ: jelzõs, tárgyas, határozós;
mellérendelõ : kapcsolatos, ellentétes, választó, következtetõ, magyarázó;
hozzárendelõ.

2.3. MONDATOK

Tartalom, tevékenység
Mondatok tagolása, hiányzó írásjelek pótlása.
Lehetséges szórend meghatározása.
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Mondatalkotás a beszélõ kommunikációs szándékának megfelelõen.
Mondatok csoportosítása szerkezet alapján: egyszerû mondat: hiányos mondat, tõmondat, bõvített
(többszörösen bõvített)
Összetett mondat: mellérendelt: kapcsolatos – kötõszavak, ellentétes mondat – kötõszavak, választó
mellérendelés – kötõszavak, következtetõ mellérendelés – kötõszavak, magyarázó mellérendelés –
kötõszavak, alárendelt mondatok, alanyi mellékmondat, állítmányi mellékmondat, tárgyi mellékmondat,
határozói mellékmondat, jelzõi mellékmondat.

2.4. SZÖVEG

Tartalom, tevékenység
Szövegalkotás: személyes történet elmondása.
Témaválasztás alapján (témaválasztás, címadás, anyaggyûjtés, jegyzetelés, rendezés).
a címzettnek, a témának és a mondanivalónak megfelelõ szövegek a mindennapi élet magán- és hivatalos
mûfajaiban (önéletrajz, meghatalmazás, elismervény, könyv- és mûsorajánlás, irodalmi, zenei, színházi, és
film élményekrõl, közösségi rendezvényrõl beszámoló, interjú készítése, beszámolás ismeretanyagokból)
Tudósok, mûvészek, politikusok, sportolók, népmûvészek, történelmi személyiségek lakóhelyünkön, az
emlékhelyek felkeresése.
Témaválasztás alapján (témaválasztás, címadás, anyaggyûjtés, jegyzetelés, rendezés),
A címzettnek, a témának és a mondanivalónak megfelelõ szövegek a mindennapi élet magán- és hivatalos
mûfajaiban: meghatalmazás, elismervény, irodalmi, zenei, színházi, és film élményekrõl, közösségi
rendezvényrõl készítése.
Nevezetes emberek meglátogatása, történeteik meghallgatása, beszámoló, interjú készítése.
Szövegátalakítás: szûkítéssel, bõvítéssel, a hangulat, a stílus megváltoztatása, a szerkezet (a
bevezetés/elõzmény, a befejezés megváltoztatása).

3.NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

3.1. NYELVHASZNÁLATI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE SZÓBAN

Tartalom, tevékenység
Vers- és prózamondó gyakorlatok az Irodalom tartalmaihoz igazodva
A kontaktustartás mellett értelmezés, a ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazása.
A líra mûfajainak bemutatása a cigány költõk mûvei alapján Bari Károly, Choli Daróczi József, Kovács
József, Nagy Gusztáv.

3.2. SZÖVEGÉRTÉS

Tartalom, tevékenység
Hangulati szempontú szövegelemzés.
A felolvasás szabályai.
Különbözõ jellegû, mûfajú szövegek olvasása pl.: levél, napló, útirajz, ismeretterjesztõ szöveg, klasszikus
ifjúsági mûvek.

3.3. SZÖVEGALKOTÁS

Tartalom, tevékenység
Félig reprodukált írás: pályázat, feladóvevény, pénzesutalvány, csekk, kérvény.
A hivatalos levél, pályázat.
Tömörítés. Az olvasott mûvek bemutatása – olvasónaplóban, feljegyzés, vázlat, jellemzés vagy elbeszélés
formájában.
Szabad fogalmazások a kirándulások, ünnepségek, a mindennapi élet eseményeirõl, tablók, kiadványok
készítése.
Önálló véleménykifejtés egy-egy cigány szerzõ mûvérõl.
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A szövegszerkezet elemzése.
Szövegalkotások javítása: a grammatikai tudatosítás szintjén magánhangzók illeszkedése, hasonulás,
összeolvadás, rövidülés, kivetés, összetett szavak, írásmódosulás, elválasztás, rövidítések kétféle írása,
írásjelek használata),
Helyesírást fejlesztõ gyakorlatok.
Az írásbeli kifejezõképesség fejlesztése.
A szövegszerkezet elemzése.
Szövegalkotások javítása.

4.1. MAGÁNÉLETI MEGSZÓLALÁSOK

Tartalom, tevékenység
Családi konfliktushelyzetek.
Segítségkérés lehetõségei, módja.
A kisközösségi kommunikáció, cigány-cigány kommunikációja az egyes mûvekben és a valóságban.

4.2. ÜGYINTÉZÕI MEGSZÓLALÁSOK

Tartalom, tevékenység
Elõkészítetlen megszólalás.
Tudakozódás, reagálás a tájékoztatásra.
Önkormányzati hivatal: tudakozódás, reagálás a tájékoztatásra.
Okmányiroda: útlevél, igazolványok.

4.3. KÖZÉLETI MEGSZÓLALÁS

Tartalom, tevékenység
Elõkészített megszólalások: a társak elismerése, elmarasztalása, vitaindító, megemlékezés, ünnepi beszéd.
Elõkészítetlen megszólalások: vendégek köszöntése, búcsúztatása, tájékoztatás a diáktanács munkájáról, az
iskolai programokról stb.
Félig elõkészített megszólalások: megbeszélés, vita.

5. SZABADIDÕ, MÛVELÕDÉS

5.1. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Könyv- és mûsorajánlás.
Cigány újságok, eltérõ arculati és tartalmi elemei.
Cigánysággal kapcsolatos dokumentumok gyûjtése, ajánló bibliográfiák.

5.2. A MÛVELÕDÉS FORRÁSAI

Tartalom, tevékenység
A cigány irodalom élõ mûhelyeinek figyelemmel kísérése Híres emberek, cigány hírességek.
Mûsorajánlás, Kiállítások látogatása, ünnepségek tervezése, szervezése.
Kirándulásokon részvétel, nemzeti emlékhelyek látogatása.
Dramatizálás: egy-egy irodalmi mûvön keresztül.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A közlés tartalmához és a közlõ szándékához igazodó mondatfonetikai eszközöket alkalmazza. Képes a
szóbeli, írásbeli szövegalkotásban véleményének megfogalmazására a tárgyszerû, az önálló vélemény
kialakítására a magán-, az ügyintézõi-, a közéleti kommunikációban egyaránt. Aktívan részt vesz a
kisközösségi kommunikációban, az iskolai közösségben a megfelelõ kommunikációs mûfajt használni.

Képes a családi konfliktushelyzetet oldani, segítséget kérni. Tiszteletben tartja mások véleményét. Tudja
ismertetni a népszokásokat. Tiszteli a népi hagyományokat a hétköznapok és az ünnepek szokásaiban
egyaránt. Aktív a közös dramatikus játékokban és az azokat elemzõ megbeszéléseken. Szituációs
gyakorlatokban, kreatív feladatokban ügyel a pontos szövegmondásra, él a mimika, a gesztus eszközeivel.
Rendelkezik a kreatív szövegalkotáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel. A szövegalkotásban
törekszik a választékos kifejezési formák használatára.

Képes felkészülés után különbözõ mûfajú és tartalmú szöveg kifejezõ, értelmezõ olvasására, képes verset és
prózát bemutatni, felolvasni. Felismeri az adott mûvek mûfaját, az alapvetõ stílusjegyeket, költõi eszközöket,
szerkezeti elemeket, az alkotások erkölcsi társadalmi üzeneteit. A verses szövegek elõadásában érzékelhetõ a
vers ritmikussága, a szöveg mondásakor törekszik a metakommunikációs eszközök használatára. Tud
beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról, a mûvek tartalmát ismerteti. El tudja elmesélni az olvasott mûvek
cselekményét, jellemzi a szereplõket. Tud önállóan, 7-10 mondatban olvasmányairól, irodalmi, film és
színházi élményeirõl szóbeli és írásbeli ismertetést tartani. Képes szöveghûen elmondani a kijelölt mûveket.
Ismeri a magyar irodalom kiemelkedõ alakjait, ismeri 5- 6 irodalmi nagyságunk, nagy költõink munkásságát,
tud adatokat gyûjteni róluk. Ismeri legalább egy nemzetiségi irodalmár portréját is.

Tudja a szavakat jelentéstartalmuk, alakjuk, szerkezetük szerint csoportosítani. Felismeri nyelvi szövegben a
tanult hangtani, szó- és alaktani, mondattani jelenségeket. A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismereteinek
alkalmazására törekszik. Használja a helyesírási segédkönyveket.
Ismeri a tömegkommunikáció szerepét, a különféle mûfajok és eszközeik hatását. Képes a könyvtár- és
múzeumlátogatás során önállóan szerzett ismereteit felhasználni. Ismeri települése nevezetességeit.
Rendelkezik megfelelõ írásmóddal, írástempóval. 7-8 mondatban az olvasott mûrõl szóban és írásban
beszámolót készíteni. Írásbeli munkái rendezettek, pontosak. Tájékozott az alapvetõ kommunikációs
helyzetekben és mûfajokban, felismeri a tömegkommunikáció szerepét és hatását.
Tudja, hogyan kell tiszteletet adni az ünnepi alkalmakon. Felsorolja legfontosabb nemzeti jelképeinket és
tiszteli azokat.
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Irodalomjegyzék

A Biblia felfedezése. Larousse – Fabula Kiadó
A városi és a falusi egér és más történetek (állatmesék) Officina Nova
Ábel Zsuzsanna: Képes bibliai lexikon. Minerva. 1987.
Arany László: Magyar népmesék Móra Könyvkiadó
Az én nyelvi munkafüzetem. Hétszínvirág Á.I. Marcali, 1999.
Az õsi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-  XIX. századi mûvekbõl.
Gondolat.
B. Fejes Katalin–Nagy József: Anyanyelvünk I.
B. Fejes Katalin–Nagy József: Anyanyelvünk II. 303/Mt/II./1.
Bajtai Zsigmond: ,,Tartsd meg a parancsokat! Hittankönyv 8. osztály
Bajtai Zsigmond: Régtõl szólt hozzánk az Úr – Hittankönyv 5. osztály
Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Korona 1993.
Békésiné Fejes Katalin: Anyanyelvünk I.
Békésiné Fejes Katalin:Anyanyelvünk II. 203/Mt/II
Benedek Elek: Magyarok története Alföldi Nyomda Rt.
Beszédmûvelési gyakorlatok 1–2. o.
Bölcs bagoly sorozat
Brookfield, Karen: Az írás, Bp. Park 1995. (Szemtanú)
Búvár könyvek
Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve Móra Könyvkiadó
Cs. Németh Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv 3–4. o. 1990.
Csikósné Jeneiné: Fogalmazás lépésrõl lépésre I. MS 2519
Csikósné–Jeneiné: Mesérõl-mesére munkafüzet a szövegértés fejlesztésére MS 2511
Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsõben és fõiskolán (Kecskeméti Tanárképzõ Fõiskola.)
Deursen: A Biblia világa képekben. Evangéliumi Kiadó
Dickens Charles: Urunk élete A református zsinati iroda sajtóosztálya
Dobsinsky: A naposholdas paripa – Szlovák népmesék
Elsõ atlaszom
Erdei iskola munkafüzet a 2-3-4. évfolyam számára
Erdõ mélyén (vadon élõ állataink)
Fábiánné–Fábián: Olvasási munkafüzet I. 201/M/I.
Fábiánné–Fábián: Olvasási munkafüzet II. 201/M/II.
Fecskeköszöntõ–Gyermekversek a világirodalomból Móra Könyvkiadó
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyve 1.o. MS 2505
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyve 2. MS 2506
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyve 3. o. MS 2507
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások helyesírási gyakorlókönyve. 1991.
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások magyar nyelv könyve 1-2. o. MS 2601
Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások magyar nyelv könyve 3. o. MS 262
Görög regék. Trencsényi- Waldapfel Imre. Móra Könyvkiadó
Házi feladat magyar nyelvbõl 4. osztályosoknak. Homonnai Kiadó
Hernádiné H. Zsuzsanna: ÁBC- ház. Olvasókönyv 2. o. MS 1200
Hernádiné H. Zsuzsanna: ÁBC-ház, Ábécéskönyv (1. félév)
Hernádiné H. Zsuzsanna: ÁBC-ház beszéd–olvasás munkafüzet (2.félév) MS 1502
Hernádiné H. Zsuzsanna: ÁBC-ház. Beszéd, olvasás munkafüzet 2. o. MS 1505
Hernádiné H. Zsuzsanna: Olvasási munkafüzet
Hernádiné H. Zsuzsanna: ÁBC-ház. Írás, helyesírás munkafüzet 2. o. (álló írás) Hernádiné H. Zsuzsanna:
ÁBC-ház olvasókönyv (2. félév) MS 1101
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ÁBC-ház, Beszéd-írás-olvasás munkafüzet (1. félév, álló írás)
Hetényi Ferencné–Tolvaj Gyõzõné: Anyanyelvi munkatankönyv 7. osztály
Icinke-picinke – Népmesék óvodásoknak, Móra Könyvkiadó
Illés György: Mesélõ könyvtárak, Bp. Móra 1984.
Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese, Móra Könyvkiadó
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Ini-Mirayné Sz. Éva: Játékos beszédnevelés Múzsák 1987.
Itt élned, halnod kell. Apáczai Kiadó. 1993.
Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete Bp. Park 1991/Kréta
Kéki Béla: Az írás története Bp. Gondolat 1971.
Képes Biblia – Válogatott történetek Omega Könyvkiadó
Keresztúry Dezsõ: Híres magyar könyvtárak Minerva Bp.1982.
Kezdõdik az iskola (mesék, versek) Móra Kiadó
Kis gyermekek nagy mesekönyve Móra Könyvkiadó
Könyvek és könyvtárak titkai 1-2. o. Celldömölk, Apáczai 2001.04.19.
La Fontaine: A tücsök és hangya. Móra .1977.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra
Lerchné Egry Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás. Összefoglaló feladatgyûjtemény
Lerchné Egry Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás. Tankönyv és munkafüzet 5.,6., 7., 8. osztály.
Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged
Lovász–Adamikné: Ablaknyitogató I. 230/I.
Lovász–Adamikné: Ablaknyitogató II. 230/II.
Lovászy-Balogh Beatrix: Gyermekvilág II. 130/II./1.
Mackó anyó dajkát keres. Népek meséi
Magyar hunmondák. Zrínyi Nyomda. 1989.
Magyar mondák. Történelmi olvasókönyv. ÉSZ – ÉRV Bt.
Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni 1-2.
Mi ez? Elsõ képeskönyvem. Hétszínvirág Általános Iskola. Marcali
Minden napra egy mese. Móra Könyvkiadó
Móka János: Dramatikus játékok a kisegítõ iskolában. SOPI. Kaposvár
Molnár Károlyné–Vad Józsefné: Mindennapok csodái. Munkáltató tankönyv. 1-3. osztály.
Montágh Imre: Gyermekszínjátszók beszédnevelõ kézikönyve NPI 1981.
Móra Ferenc: Zengõ ábécé
Móricz Zsigmond: Állatmesék Móra Könyvkiadó
Nefelejcs – Szép magyar versek kisiskolásoknak Móra Könyvkiadó
Nézz körül! Környezetismereti olvasókönyv az általános iskola 3-4. o. számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
Orosz Lajos- Tamasián Jánosné: Hétszínes program. Marcali, 1999.
Romankovics: Olvasni tanulok 1. o. Olvasókönyv, Feladatlapok RO0001,4,
Romankovics–Romankovicsné: Olvasás – írás munkafüzet 1.-2. o.
T. Aszódi- Hernádiné- Tarbay: Olvasókönyv 300/2
Tarján Tamás: Irodalom. Tankönyv és szöveggyûjtemény 12-13 éveseknek. Korona Kiadó. 1998.
Tarján Tamás: Irodalom. Tankönyv és szöveggyûjtemény 13-14 éveseknek. Korona Kiadó. 1999.
Teknõs Péter: Kérdezz! Felelek mindenre. Móra Könyvkiadó, Bp. 1978.
Vadon nõtt gyógynövények
Vadvirágos réteken (réteken, házunk táján élõ állatok)
Vár a könyvtár 3-4. o.
Varga Aranka: Meseóra
Varga–Csulák–Fábián–Fábiánné: Olvasókönyv 200/2
Varga Katalin: Én, te, õ. Móra Könyvkiadó
Varga Katalin: Mosó Masa mosódája, Móra Könyvkiadó
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Audio- vizuális ismerethordozók, eszközök

Diapozitív sorozatok a fogalmazás tanításhoz
Nyelvtani applikációs készlet az általános iskolák 1-4. osztálya számára
Nyomtatott grafikai eszközök: Irodalmi arcképcsarnok

CD-ROM:
Anyanyelv 1-2. osztály
Manó Kaland
Manó Tél
Multi Kid
Zöld Ödön a Földön
Az állatok világa
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába

CD:
Arany János balladái
Hazádnak rendületlenül

Hangkazetta:
Kaláka együttes versfeldolgozásai

Hanglemez:
Megzenésített versek: Halász Judit, Dévai Nagy Kamilla

Diafilmek:
A fehér ló regéje
Állatok és kicsinyeik
János vitéz
Lehel kürtje
Toldi
A néhai bárány
Videofilmek:
A beszélõ köntös
A koppányi aga testamentuma
A kõszívû ember
Bánk bán
Csongor és Tünde
Rómeó és Júlia
Goofy fogat mos
Gyöngyvirágtól lombhullásig
Kis növényismeret (erdõ, rét, víz, vízpart)

Mesefilmek
Fejlesztõ játékok:
Bandoló, memória kártyák, képes lottó, puzzle a környezetünk tárgyairól, élõlényekrõl; Képes lottó,
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MATEMATIKA

MATEMATIKA 1–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 1232 óra

Jellemzõk, alapelvek

A Matematika és az Informatika mûveltségterületeit magában foglaló integrált tantárgy. A matematika
tanulása során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási mûveletek, továbbá a funkcionális képességek
(érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezet, figyelem, képzelet) melyek folyamatosan fejlõdnek és a
gondolkodási mûveletek szolgálatába állíthatók. Speciális vonása a matematika tantárgynak, hogy segíti a
rendszerezési képességek kialakulását, mely képesség alapfeltétele a kombinatív, a logikai és a bizonyítási
képességeknek.
Tantervünket meghatározó sajátosság, hogy a matematika a környezõ világ mennyiségi és tér- és idõbeli
viszonyait fedezteti fel, ismerteti meg és teszi képessé a tanulókat arra, hogy a tapasztalások útján
megszerzett matematikai tudásukat praktikusan fel tudják használni a mindennapi életben és a többi tantárgy
tanulása során.

A többi tantárggyal való kapcsolat:
Anyanyelv: Fontos szerepet kap a szóbeli és írásbeli kommunikáció, az anyanyelv helyes használata és a
szövegértõ olvasás, szövegértelmezés.
Gazdálkodás: ez a tantárgy reális gyakorlóteret biztosít a matematikai ismeretek alkalmazására. A vásárlással
kapcsolatos fogalmak: pénzismeret, pénzhasználat, mérés, mértékegységek, a háztartásban használt
mérõeszközök, az áru árának kiszámításával kapcsolatos következtetések. Családi költségvetés: bevétel,
kiadás, megtakarítás; alaprajzok, nézeti rajzok értelmezése, ez alapján tervek készítése.
Testi nevelés: testmagasság, testtömeg, teljesítmények mérése, összehasonlítása.
Társadalomismeret: idõbeli és térbeli tájékozódás.
Természetismeret: alaprajzok, térképek használata, térbeli tájékozódás. Hõmérsékletmérés. Napszakok,
évszakok.

Fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés, ezért a tanulás-tanítás folyamatában
feltétlenül meg kell tartanunk minden új ismeret tanításánál a szemléltetés valamennyi fokozatát: cselekvõ
szemléltetés, tárgyszemléltetés, szemléltetõeszköz, rajz, kép, megnevezett számok, elvont számok és végül a
tanultak gyakorlati alkalmazása.
A tantárgy elsõsorban a saját tapasztalataikra alapozottan, a differenciált egyéni fejlesztést szem elõtt tartva,
az egyéni szükségletekhez igazítva fejleszti és javítja a tanulók gondolkodását, segíti a matematikai
szemléletmód formálását, a helyes tanulási szokások kialakítását.
A mindennapi élethelyzetekben elõforduló matematikai feladatok önálló megoldásával segíti a társadalmi
beilleszkedést, biztosítja az aktív részvételt a termelõmunkában, és lehetõvé teszi a továbbképzési igény
egyszerûbb szintû kielégítését.
A tananyag felépítése spirális-teraszos. Ezért az egyes évfolyamok számára elõírt részletes tartalom
felsorolásában látszólag nagy az átfedés. Ugyanakkor évrõl évre egyre bõvebb számkörben, mélyülõ
ismeretanyagra épül a tevékenység. A feladatok összetettebbek, a felismert összefüggések mélyebbek,
általánosabbak.
Ezen túl a tantervi struktúra lehetõvé teszi a tantárgy tanulásának eredményességét befolyásoló nehézségek
egyéni figyelembevételét. A tanterv lehetõséget biztosít arra, hogy a matematikai gondolkodás zavaraival
küzdõ, részképesség zavart is mutató enyhén értelmi fogyatékos tanulók egyéni fejlesztési tervben
meghatározott differenciált fejlesztéssel, a képességüknek megfelelõ számfogalmi körben teljesítve a
követelményeket továbbhaladjanak.
Az éves óraszám, a heti óraszám meghatározott, a fõtémák közül a Számtan-algebra és a Geometria az
összóraszám nagyobb részében szerepel, a kevesebb óraszámmal megadott többi fõtéma segíti a témák
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összeszövését, az ismeretek rendszerezését, az egységes matematikai szemlélet kialakítását. Egy-egy órán a
tevékenységek egymásra épülnek, a témák arányait meghatározza az óra célja, a tanulók fejlettsége és elõzõ
ismereteik.

Cél, feladat
A környezõ világ mennyiségi és térbeli viszonyainak felfedeztetése és megismertetése; azon képességek
fejlesztése, amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók a tapasztalások útján megszerzett matematikai
tudásuk praktikus felhasználására a mindennapi életben.

Követelmény
Legyenek képesek életkoruknak megfelelõ szinten és módon megoldást találni a mindennapi élethelyzetek
matematikai problémáira.

A Matematika  tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Osztályozás, X X X

Rendezés X X X

X X X X X

Sejtések, állítások
igazolása

X X X X X X X
GONDOLKODÁSI
MÓDSZEREK
ALAPOZÁSA

Kombinatorikus
gondolkodás

X X X X X X X

Téma óraszám 15 15 10 10 6 6 5 5

Számfogalom X X X X X X X X

Mûveletek X X X X X X X X

Szöveges feladatok X X X X X X X X

SZÁMTAN
ALGEBRA

Pénzhasználat X X X X X X X X

Téma óraszám 50 120 110 110 88 88 65 60

Összefüggések X X X X

Függvények X X X XÖSSZEFÜGGÉSEK
FÜGGVÉNYEK
SOROZATOK Sorozatok

X X X X
X X X X

Téma óraszám 10 15 25 35 8 8 15 20

Konstrukciók X X X X X X X X
Alakzatok
tulajdonságai

X X X X X X X X

Transzformációk X X X X X X X X
Tájékozódás X X X X X X X X
Mérés,
tapasztalatszerzés

X X X X X X X X

Összefüggések a
mennyiségek
körében

X X X X X X X X

GEOMETRIA
MÉRÉSEK

Mértékegységek X X X X X X X X
Téma óraszám 10 30 35 35 36 36 53 50

Adatgyûjtés,
adatelemzés

X X X X X X X
STATISZTIKA,
VALÓSZÍNÛSÉG Valószínûségi

játékok
X X X X X X X

Téma óraszám 5 5 5 4 4 4 7



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 325

Téma Altéma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

INFORMATIKA X X X X
Téma óraszám 6 6 6 6
ÉVES  ÓRASZÁM 85 185 185 185 148 148 148 148

A tantárgy óraszámai

Év-
folyam
Óraszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes

Heti 5 5 5 5 4 4 4 4 36
Éves 85 185 185 185 148 148 148 148 1232

Értékelés
A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás, a Kommunikáció, Szocializáció fejlõdési vizsgálattal,
ill. különleges esetekben az Adaptációs programban leírt eszközökkel végezzük. A diagnózis ismeretében
megalkotott egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján folyik a tanuló fejlesztése tantervi tartalmakkal. A
fejlesztés értékelését az EFT-k rendszeres, félévenkénti felülvizsgálatával lehet elvégezni.
Az osztályozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szöveges értékelésre.
Az értékelésben nagyobb szerepet kap a gyermek folyamatos megfigyelése és a szóbeli értékelés, megerõsítés. A
szóbeli feleletek és a tevékenységek értékelése mellett kisebb szerep jut a feladatlapoknak, melyek a teljesítményt és
tudást mérik. A tanulmányi elõmenetelének értékelésében meghatározó az önmagához mért fejlõdés, melynek aktív
résztvevõje a gyermek maga is, saját munkájáról alkotott véleményével.

Fejlesztési feladatok
A tantárgy keretén belül az egyéni fejlesztési tervekben kijelölt stratégia alapján történik az alábbi fejlesztési
területek alapján.
Tájékozódás: testen, térben, síkban, idõben és a világ mennyiségi viszonyaiban.
Megismerés: tapasztalatszerzés, ismerethordozók használata, ismeretek rendszerezése, gondolkodás,
emlékezés, képzelet.
Ismeretek alkalmazása. Az információk mozgósítása, felhasználása analóg helyzetekben, alkalmazása
döntésekben, utasítások végrehajtásában. Az új tapasztalatok rendezése fogalmi rendszerekhez.
Problémakezelés és megoldás. Megfelelõ rendszerek megtalálása, kiválasztása, alkalmazása.
Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelõen;
átstrukturálás.
Akarati, érzelmi, önfejlesztõ képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek fejlesztése: kommunikáció,
együttmûködés, motiváltság, önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás.

A tanítási órák során a folyamatos fejlesztés feladatai

Számemlékezet.
Számfogalom elmélyítés, megerõsítés.
Számfogalom kialakításához:

– számlálás,
– mennyiségi egyeztetés,
– matematikai relációs szókincs értelmezése, használata, gyakorlata,
– mennyiség – számnév – számjegy – egyeztetés,
– globális mennyiség-felismerés.

A matematikai jelrendszer használatának beépítése a mindennapok sorába.
Szövegmegértés fejlesztése, a szöveges feladatok cselekvéses, majd képek segítségével való megoldása a
számolási mûveletek megfogalmazásával, mûvelet elvégzésével; a gondolatmenet kiépítése.
A matematika tanulásához szükséges nyelvi logikai szerkezetek fokozatos megismerése.
Motiváció felkeltése; önfegyelemre, kitartásra nevelés, feladattartás fejlesztése.
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MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM II. FÉLÉV

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA

1.1. OSZTÁLYOZÁS

Tartalom, tevékenység
Beszélgetés az iskolában használatos eszközökrõl, játékokról, azok tulajdonságairól. Szógyûjtés
tulajdonságok kifejezéséhez. Személyek, tárgyak, képek egy adott szempont szerinti szétválogatása, illetve
megadott vagy felfedezett közös tulajdonság szerinti összeválogatása (életkor, nem, külsõ, forma, nagyság,
szín, funkció….). Tulajdonságok változásának megfigyelése. Megkezdett válogatás folytatása a felismert
szempont alapján.

1.2. RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Személyek, tárgyak, képe rendezése lényegesen eltérõ tulajdonságaik szerint, majd kisebb eltérések alapján.
Hibás rendezések javítása. Rontó - javító játékok. Halmaz változtatása hozzátevéssel, elvétellel:
mûveletfogalom kialakítása. Adott rendezett tárgyakról, dolgokról igaz tulajdonságok megfogalmazása.
Nyitott mondat kiegészítése igazzá konkrét elemmel: kiválasztással, megnevezésével.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2.1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
Számfogalom kialakítása 10-es körben. Tárgyak megszámlálása, leszámlálása. Halmazok elemszámának
megállapítása függetlenül az elemek nagyságától, színétõl, alakjától, elhelyezkedésétõl. Számok bontása
természetes számok összegére, egyenlõ tagú összegek is. Az új szám helye a természetes számok körében,
számok szomszédai. Számok bontása természetes számok különbségére. Számjegyek írása, olvasása.
Számok helye a számegyenesen. Számok nagyság szerinti rendezése. Növekvõ és csökkenõ számsorozatok
képzése. Relációs jelek megismerése, használata. Tõ- és sorszámnevek.

2.2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
A mûveletek megjelenítése eljátszással, kirakással és rajzzal. Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás. Az
összeadás, kivonás jelének megismerése. Halmazok szûkítése, bõvítése. Mûveletek kapcsolata. A
tagok felcserélhetõsége. Számok bontott alakja, eszközhasználattal (képrõl, rajzról). Egyenlõ részekre
bontás.

2.3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Szöveges feladatok közös szövegértelmezése, eljátszása, kirakása eszközzel, lerajzolása. Szöveges feladatok
lejegyzése mûveletekkel, rajzzal, számjegyekkel.



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 327

2.4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Ismerkedés a pénzérmékkel. ,,Boltos”-játék korongokkal, játékpénzzel, pénzérmékkel. Ismerkedés az iskola
,,pénzével’’.

 3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Kapcsolatok tárgyak, dolgok ,természetes számok között: a több-kevesebb, ugyanannyi, a kisebb - nagyobb,
egyenlõ relációk fogalmának megértése és használata A >, <, = jelek megismerése. Hozzárendelések,
párkeresés adott szempont alapján. Szabályjátékok tárgyakkal, rajzokkal, számokkal. Szabálymegismerés,
szabálykeresés. Személyek, tárgyak, eszközök sorba állítása. Sorminták kirakása, színezése, rajzolása.
Ciklikus sorok folytatása, növekvõ, csökkenõ számsorozatok.

4. GEOMETRIA

4.1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Építkezések és rajzolások szabadon. Beszélgetések épületekrõl, tárgyakról. Építkezések kiskockákból,
rudakból. Adott feltételnek megfelelõ építések térben és síkban. Gyurmából, agyagból gömb, henger
alakítása. Négyzet, háromszög, kör elõállítása tépéssel, nyírással. Elõrajzolt síkformák kirakása logikai
lapokból azonosítással. Önálló alkotások szívószálból, hurkapálcából.

4.2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Tárgyak jellemzése közösen: alakra, nagyságra vonatkozó tulajdonságokkal. Alakzatok válogatása választott,
majd egy adott szempont szerint. Egyszerû alakzatok (háromszög, négyzet kör) felismerése a környezetben.
Egyenes és görbe vonalak megkülönböztetése, felismerése.

4.3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Alakzatok megfigyelése a tükörben. Egy szimmetriatengellyel rendelkezõ alakzatok elõállítása
ajándékkészítés, környezet szépítése során: papírhajtások, festékfoltok, tépés.

4.4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás az osztályban, az iskola épületében. Gyerekek helyzetének meghatározása önmagához
viszonyítva (mellettem, elõttem, tõlem balra, tõlem jobbra, hátam mögött). Mozgásos játékok tanteremben,
folyosón, udvaron. Kisebb mozgásos játékok kézzel, kirakásokkal, játéktárgyakkal. Finomabb mozgások
rajzzal.

4.5. MÉRÉS, TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Erõsen eltérõ tulajdonságú mennyiségek szétválogatása. Látogatás a piacon: az árusítás megfigyelése.
Érzékszervi benyomások alapján összehasonlítások végzése a valóság tárgyairól, alakzatairól, dolgokról,
eseményekrõl (több fér bele, kevesebb fér bele, nehezebb-könnyebb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-
rövidebb, gyorsabb-lassabb). Alkalmi mérõeszközök használata a mennyiségek méréséhez.
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4.6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Összehasonlító, összemérõ tevékenységek mennyiségekhez kapcsolva. Kezdeti tapasztalatok gyûjtése arról,
hogy azonos egységgel mérve több egység nagyobb mennyiséget tesz ki, és hogy kisebb egységgel mérve
több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb egységgel mérve kevesebb. Játékos tevékenységek a
tapasztalatok megerõsítésére.

4.7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Becslésszerû megállapítások az érzékszervi benyomások alapján. Összehasonlítás, összemérés, mérés
alkalmi egységekkel, és közhasználatú mértékegységekkel (m, l, kg). Az idõhöz kapcsolódó
mértékegységek: évszakok, hét, nap.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Irányítással képes cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzésre konkrét elemek vizsgálatára. Tárgyakat,
dolgokat könnyen felfedezhetõ közös tulajdonságuk alapján össze-és eltérõ tulajdonságaik alapján
szétválogat. Rendez egy adott vagy választott szempont szerint. Tevékenységét, gondolatait szóban kifejezi.

Irányítással kirakja, lerajzolja a két alapmûveletet. Ismeri a valóság és a mûveletek közti kapcsolatot.

Közös értelmezéssel a feladat szövegét megérti, és választott modellel megjeleníti.

Tájékozódik a tízes számrendszerben, 5-ös számkörben. Felismeri a számok sokféle nevét, a valóság és a
számok közti kapcsolatot.

Ismeri, hogy a mindennapi életben mire való a pénz, felismeri az 1, 2, 5 és 10 forintos pénzérméket.

Egyszerû kapcsolatokat kifejez tevékenységgel: elemeket párosít, sorozatokat folytat adott szabály alapján.
Megfogalmazza tapasztalatait.

Létrehoz alakzatokat térben és síkban saját elképzelése és utasítás szerint. Látás és tapintás útján
megkülönböztet síkbeli és térbeli alakzatokat, azokban azonosságokat ismer fel. Érti azokat a szavakat,
amelyek a síkban és térben elhelyezkedõ alakzatok, dolgok viszonyára vonatkoznak (alatt, fölött, között,
mögött, elõtt, mellett, jobb oldal, bal oldal).

Megismerte az alkalmi egységgel való megmérést, kimérést. Tapasztalatot szerzett arról, hogy nagyobb
mennyiséghez több kell a választott egységbõl, nagyobb egységbõl kevesebb kell ugyanahhoz a
mennyiséghez. Próbálkozik a gyakorlati mérések során a mennyiségekhez kapcsolódó alkalmi
mértékegységek használatával. Ismeri az idõhöz kapcsolódó mértékegységeket: évszakok, hét, nap.

Örömmel, szívesen vesz részt a közös tevékenységekben.
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MATEMATIKA 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA

1.1. OSZTÁLYOZÁS

Tartalom, tevékenység
„Keresd az egyforma képeket!”. ,,Válaszd ki az ugyanolyanokat!’’ Adott elem kiválasztása néhány elem
közül. ,,Kakukktojás’’ játékok. Tárgyak, személyek, válogatása adott, illetve választott szempont szerint.
Megkezdett válogatás folytatása a felismert szempont alapján. Elemek kétfelé válogatása adott, illetve
választott szempont szerint. A kiegészítõ rész megfogalmazása tagadással. A tulajdonság jelölése
jelkártyával. Barkochba-játékok. Kártyajátékok (azonos jelûek gyûjtése).

1.2. RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Különbségkeresõ játékok. Elemek rendezése adott, illetve választott szempont alapján. Elkezdett rendezés
folytatása adott szempont szerint. Rendezett elemek közül a hiányzók pótlása. Melyik illik a sorba? Hibás
rendezések javítása. Elemek két szempont szerinti rendezése. Egy-, illetve két-különbség játékok.

1.3. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
Eseményekhez, történetekhez, kapcsolódó, kijelentõ mondatok megfogalmazása állítások, sejtések
formájában. Tárgyak, személyek tulajdonságainak megfogalmazása állítás formájában. Döntés egy-egy
elemre vonatkozó állítások igazságáról. Nyitott mondatok kiegészítése konkrét elemek, számok
behelyettesítésével, döntés az állítás igazságáról. A megsejtett állítás igazságának belátása a megfogalmazott
tulajdonsággal rendelkezõ elem megmutatásával. Adott állítás hamisságának belátása ellenpélda
bemutatásával. Elkezdett mondatok befejezése igazzá vagy hamissá.

1.4. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység

Elemek párosítása. ,,Mi a különbség?” Játékok két dobókockával. Golyós és kártyajátékok. Három
(legfeljebb négy) – nem feltétlenül különbözõ – elem rendezése tevékenységgel, rajzzal. Rendezett elemek
között az azonosak, illetve a hiányzók megkeresése. Négy, öt elembõl két, három elem kiválasztása, több
megoldás keresése. Néhány elembõl két-két elem kiválasztása és rendezése. Rendezett párok képzése két
halmaz elemeibõl, tevékenységgel, rajzzal. Sorminták három színbõl, két szín egyidejû felhasználásával.
Kétjegyû számok képzése.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2.1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység

Számfogalom bõvítése 20-as körben. Tárgyak megszámlálása, leszámlálása egyesével, kettesével. Apró
tárgyak zsákolása – csoportosítás más számrendszerekben ( 2, 3, ). Csoportosítások tízesével.
A helyiérték fogalma a tízes számrendszerben. Az egyjegyû, kétjegyû szám fogalma, helyiértékes írásmód.
Számok írása, olvasása, számjegyek négyzetrácsba helyezése. Számok szomszédai. Számok helye a
számegyenesen, számok nagyság szerinti rendezése. Páros, páratlan számok. Tõ és sorszámnevek fogalma.
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Számok sokféle neve, az új szám kifejezése természetes számok összegeként, különbségeként,
többszöröseként. A tanult szám kifejezése pótlással. Római számírás tízig.

2.2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Összeadás, kivonás, pótlás szóban majd lejegyezve, és rajzzal megjelenítve, 10-es körben eszközhasználat
nélkül, 20-as számkörben eszközhasználattal. Tízhez egyjegyûek hozzáadása, elvétele.
Egyjegyûek pótlása tízre. Teljes kétjegyû számhoz egyjegyûek hozzáadása, elvétele számkör átlépés nélkül.
Egyjegyûek pótlása teljes kétjegyûre. Egyjegyûhöz egyjegyû adása tízes átlépéssel. Teljes kétjegyûbõl
egyjegyû elvétele számkör átlépéssel
Kétjegyû számok bontása tízesek és egyesek összegére. Számok bontott alakja eszközhasználattal 20-as
körben. A feleannyi, kétszerannyi fogalmak megismertetése, alkalmazása a mindennapi életben.
A negyedeléssel való ismerkedés mindennapi példákon keresztül. Szorzás elõkészítése egyenlõ tagok
összeadásával. Osztás elõkészítése bennfoglalással és részekre osztással.

2.3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Közös értelmezés, összefüggések felismertetése rajzról, manipuláció és lejegyzés számtannyelven
(számfeladat készítése közösen). Válasz megfogalmazása közösen. Képrõl szöveg alkotása. Számfeladathoz
szöveg alkotása. Szóbeli szöveghez tartozó mûveleti kártya kiválasztása. Szöveges feladathoz rajz készítése.

2.4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
10 Ft-ig a pénzek használata (átváltások, beváltások is). Vásárlás 20 Ft-ból, szituációs játékok. Értékteremtés
az iskolában. Az iskolai pénz. Vásárlás iskolai pénzen.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Kapcsolatok tárgyak, dolgok fogalmak között. A jelölések használata: összekötés, nyíl. Kapcsolatok a
természetes számok között: > < = relációk használata számok, mennyiségek körében. Események idõrendbe
állítása. Párkeresés adott vagy felfedezett szempont szerint. Gépjátékok, szabályjátékok elem-párjainak
meghatározása adott szabály közös értelmezése után. Különbségjáték logikai készlettel (egy tulajdonság
változtatásával). Sorminták kirakása, színezése, rajzolása. Sorozatok folytatása megadott vagy felismert
szempont szerint. Soralkotás, növekvõ, csökkenõ számsorok. Állandó különbségû számsorozatok (1, 2, 5).
Páros és páratlan számok sorozata.

4. GEOMETRIA

4.1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Önálló építkezések megadott darabszámú rudakból. Adott feltételeknek megfelelõ építkezések, és síkidomok
elõállítása. Testek építése minta alapján. Építkezések kiskockákból, rudakból, másolással valóságról, rajzról.
Adott feltételeknek megfelelõ építkezések, síkidomok elõállítása pálcikával, lyukas táblán. Alakzatok
kirakása, nyírása. Egyenes rajzolása vonalzóval, görbe vonalak rajzolása szabadkézzel. Háromszög, négyzet
és körforma rajzolása – díszítõsor. Gyurmából, agyagból téglatest, henger, kocka létrehozása.
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4.2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Testek tulajdonságainak megtapasztalása, megfigyelése, megfogalmazása közösen. Tárgyak jellemzése
szembetûnõ tulajdonságaikkal. Egyszerû alakzatok (háromszög, négyzet, kör) felismerése és megnevezése.
Alakzatok válogatása választott, és adott szempont szerint;(gömbölyû, szögletes). Megkezdett válogatás
folytatása.

4.3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Tükörképek megépítése tükörrel. A sík és a tengelyes szimmetria megállapítása tükörrel (természetesen,
szakkifejezések nélkül, játék során). Alakzatok rajzolása, nyírása félbehajtott papírlapból. Mozaik játékok.
Terület fogalmának elõkészítése (lefedés, parkettázás).

4.4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Gyerekek helyzetének meghatározása önmagához, és más személyhez viszonyítva. Kisebb mozgásos játékok
kézzel, kirakással. Finomabb mozgások rajzzal. Útvonal bejárása adott utasítás alapján. ,,Küldönc”- játék.

4.5. MÉRÉS, TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Tapasztalatszerzés mennyiségi tulajdonságokról, arról, hogy ezek valamilyen viszonyt fejeznek ki.
Érzékszervei benyomások alapján összehasonlítások végzése a valóság tárgyairól, alakzatairól, dolgokról,
eseményekrõl. Összemérések az ugyanolyan, ugyanannyi, ugyanakkora fogalmak alakításához. A méterrúd,
mérõszalag, kétkarú mérleg, literes mérõhenger és az óra megismerése. A különbözõ mérési technikák
megismerése. A mérések gyakorlati végrehajtása kirakással, kiegyensúlyozással. A gyerekek tömegének,
testmagasságának megmérése év elején, és év végén, a változás megfigyelése.

4.6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A  MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Összehasonlító és összemérõ tevékenységek mennyiségekhez kapcsolva. Különbözõ mennyiségek mérése
azonos mértékegységgel. Adott mennyiség mérése különbözõ mértékegységekkel.

4.7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Összehasonlítás, összemérés, mérés alkalmi egységekkel. Hosszúságmérés: a hosszúságméréshez kapcsolódó
fogalmak megismerése, használata: hosszúság, távolság, szélesség, vastagság, magasság. A méter és a
deciméter megismerése, használatának gyakorlása. Tömegmérés: a nehéz, könnyû nehezebb, könnyebb
fogalmak használata. A kilogrammal való mérés kétkarú mérlegen. Ûrtartalom -mérés: edények
ûrtartalmának meg- és kimérése töltögetéssel. A liter és a deciliter megismerése mérések kapcsán. Idõ
fogalom: az idõpont és az idõtartam fogalmának elõkészítése. Mértékegységek: hét, nap, napszak, óra.
Hagyományos óráról az egész órák leolvasása, beállítása.
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5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Adatgyûjtés közösen: pl. idõjárási naptár. Az adatok rögzítésének alapozása az elemszámnak megfelelõ
korongok, pálcák kirakásával. Oszlopdiagramok építése dominóból, kockából, legóból. Oszlopdiagramról
adatok olvasása közösen. Adott oszlopdiagramról szembetûnõ tulajdonságok leolvasása közösen.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Beszélgetés a biztos és a nem biztos, a lehet és a nem lehet fogalmáról. A játékos kísérletek során a biztos,
nem biztos, lehet, lehetetlen, valószínûleg fogalmak alakítása. Tippelések egy kísérlet kimenetelérõl, a
tippelés összevetése a kísérleti eredménnyel. Korong- és pénzdobálás. Golyók, pálcikák, kártyák húzása.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Érti az eszközhasználat alkalmazásának lényegét, segítséggel használja az eszközöket, játékokat.
Tevékenysége során tapasztalatokat szerez a probléma felismeréséhez.

Azonos és különbözõ elemeket felismer. Adott tulajdonság alapján tárgyakat, dolgokat képes
megkülönböztetni, szétválogatni, adott szempont szerint rendezni. Próbálkozik elemek közös
tulajdonságainak kifejezésével. Felfedezte a különbözõ szempont szerinti rendezés lehetõségét.

Egy-egy elemre vonatkozó állítások igazságát eldönti. Egy ismeretlent tartalmazó egyszerû nyitott mondatot
próbálgatással konkrét elem behelyettesítésével kiegészít. Dönt a keletkezett állítás igazságáról.

Ismeri a valóság és a számok közti kapcsolatot, kialakult számfogalma az általa ismert számkörön belül,
használja a számok sokféle nevét. Irányítással egyszerû szövegezésû feladatot értelmez, tudja a feladatot
modellel és rajzzal megjeleníteni.

Ismeri 20 Ft-ig a magyar pénzérméket, illetve azok vásárló értékét.

Felismeri számok, mennyiségek, alakzatok kapcsolatát egyszerû esetekben. Szabályjátékok, gépjátékok
hiányzó elemeit a közösen értelmezett szabály szerint kiegészíti. Egyszerû sorozatot folytat adott szabály
alapján kirakással, rajzzal, számmal. Felismeri megkezdett egyszerû sorozat szabályát, tudja követni azt.

Tapasztalatszerzõ tevékenysége során megismert geometriai tulajdonságokat. Ismer mérési tevékenységeket,
eljárásokat különbözõ mennyiségek jellemzésére.

Síkban, térben alakzatokat létrehoz saját elképzelése és utasítás szerint. Meg tudja ítélni, hogy a létrehozott
alakzat rendelkezik-e a kívánt tulajdonságokkal. Képes síkbeli és térbeli alakzatokat megkülönböztetni látás,
tapintás útján. Alakzatokban azonosságokat felismer, szétválogatást végez adott tulajdonság szerint.
Megállapítja egyszerû síkbeli és térbeli alakzatról, hogy tükrös-e. Ismeri és érti azokat a szavakat és
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kifejezéseket, amelyek a síkban és térben elhelyezkedõ alakzatok, dolgok viszonyára vonatkoznak.
Próbálkozik ezeknek a kifejezéseknek a használatával. Egyszerû útvonalakat képes bejárni térben, síkban.

Tud mennyiségeket szétválogatni fajta szerint, és sorba rendezni nagyság szerint. Ismeri az alkalmi
egységgel való megmérés és kimérés módszereit, megtapasztalta, hogy a mérés pontossága függ a választott
mértékegységtõl. Ismeri a mennyiségek közül a hosszúság, a tömeg és az ûrtartalom mennyiségeket, a
szabványmértékegységek közül a méter, a kilogramm és a liter mértékegységeket. Képes a gyakorlati
mérések során a mennyiségekhez kapcsolódó alkalmi és szabvány mértékegységeket megválasztani, és
segítséggel használni.

Próbálja tapasztalatait szóban megfogalmazni, beszámol adatgyûjtésekrõl, a gyûjtött adatok alapján közösen
készített oszlopdiagramról olvas, a közösen készülõ grafikonon saját adatát felismeri. Kísérletezés közbeni
események bekövetkezését megfigyeli, és arról beszámol. A véletlen és a nem véletlen események között
különbséget tesz.
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MATEMATIKA 3. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

1. 1. OSZTÁLYOZÁS

Tartalom, tevékenység
Elemek tulajdonságainak megnevezése. Kétfelé válogatás adott, illetve választott szempont szerint. Elemek
osztályozása különbözõ megadott és választott szempont szerint tevékenységgel. Megkezdett válogatások
folytatása. Halmazszûkítés. Két szempontú válogatások adott és választott szempontok szerinti
tevékenységgel (rész- és kiegészítõ halmaz képzése) különféle alaphalmazokon. Elrontott válogatások
javítása. Barkochba játékok.

1. 2. RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Elemek rendezése tevékenységgel, rajzban, írásban. Egy-, illetve kétkülönbség játékok. Megkezdett rendezés
folytatása. Adott kapcsolatokat kielégítõ elemek gyûjtése. Új kapcsolatok keresése.

1. 3. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
Igaz állítások gyûjtése egy-egy elemrõl. Állításhoz elemek kiválasztása. Állítások több elemhez kapcsolva, a
,,minden”, a ,,van olyan” kifejezések használata. Az állítást nem kielégítõ elemek felismerése. Elemekhez
igaz és hamis állítások megfogalmazása. Állítások tagadásai nem szóval, más tulajdonsággal. A > <,   =
jelek használata nyitott mondatokban. Egyszerû nyitott mondatok kiegészítése konkrét elemek
behelyettesítésével adott alaphalmazból konkrét elemek kiválasztásával, az összes elem
végigpróbálgatásával, önálló próbálgatással. Állítások igazságának igazolása az adott alaphalmaz összes
elemének kipróbálásával. Állítások hamisságának igazolása ellenpélda bemutatásával.
Összetett (két feltételnek megfelelõ) nyitott mondatok kiegészítése konkrét elemek behelyettesítésével adott
alaphalmazból konkrét elemek kiválasztásával, az összes elem végigpróbálgatásával, önálló próbálgatással.
Adott ítéletek logikai értékének megállapítása.

1. 4. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁSCENTRIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
Négy-öt (különbözõ, és nem feltétlenül különbözõ) elem rendezése tevékenységgel, rajzzal. Rendezett
elemek esetében a hiányzók megkeresése. Öt-hat elembõl két-három kiválasztása, több megoldás keresése. A
rendezett elemek táblázatba helyezése közösen. Rendezett párok képzése két halmaz elemeibõl, a rendezett
párok elhelyezése táblázatban közösen. Kiterjed-e a figyelme egy adott csoportban az azonos elemek
kizárására, felismeri-e a különbözõket, keresi-e a hiányzókat? Van-e igénye adott feltételeket kielégítõ több
lehetõség kutatására? Érzi-e a, rend” szerepét a probléma megoldásban?
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2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység

A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságának bõvítése az adott számkörre. Számfogalom bõvítése 100-as
körben. A száz fogalma. Tárgyak megszámlálása, leszámlálása egyesével, kettesével, ötösével, tízesével.
Számok alaki értékének ismerete. Kerek tízesek, teljes kétjegyûek írása, olvasása, értelmezése. Számok
viszonyítása, rendezése, helye a számsorban. Számok egyes és tízes szomszédai. Helyiértékes írásmód. A
számok alaki-, helyi-, és valós értéke. Kétjegyû számok bontása. Számok helye egyesével beosztott
számegyenesen, közelítõ helye tízes beosztású számegyenesen. Páros, páratlan számok, egyjegyû- kétjegyû
számok. Tõ- és sorszámnevek. A mindennapi gyakorlatban elõforduló római számírás L-ig.

2. 2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Összeadás, kivonás és pótlás 50-es körben, fejben és írásos számfeladatokon keresztül analógiákkal.
Mûveletek: kerek tízesek összeadása, kivonása, pótlása kerek tízesekhez egyjegyûek hozzáadása, elvétele.
Teljes kétjegyû számhoz egyjegyûek hozzáadása, elvétele számkör átlépés nélkül. Teljes kétjegyû számhoz
kerek tízesek hozzáadása, elvétele. Teljes kétjegyû számhoz teljes kétjegyûek hozzáadása, elvétele számkör
átlépés nélkül. Teljes kétjegyû számhoz egyjegyûek hozzáadása, elvétele. Tízes átlépéssel teljes kétjegyû
számhoz teljes kétjegyûek hozzáadása, elvétele számkör átlépés nélkül. Teljes kétjegyû számhoz teljes
kétjegyûek hozzáadása, elvétele számkör átlépéssel. Szöveges feladatok a mûveletek elmélyítésére. Gyakori
törtek közül a fél, negyed, harmad elõkészítése, használata mindennapi példákban. Szorzás, bennfoglalás és
részekre osztás fogalmának kialakítása. A mûveleti jelek bevezetése. Az 1, 10, 5, 2 szorzó és bennfoglaló
táblák kiépítése. A mûveletek közötti kapcsolat: összeadás – szorzás, kivonás – bennfoglalás.

2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerû szóbeli, majd írásbeli szöveges feladatok közös értelmezése, eljátszása, kirakása, lerajzolása. Az
összeadás és kivonás végzésére utaló kifejezések megkeresése a szövegben. Szöveges feladatokról
összefüggések felismerése után számfeladat készítése és írásos válaszadás a kérdésre. Képhez,
számfeladathoz szöveg alkotása. A mûveletvégzésre utaló szavak gyûjtése az adott mûvelethez.

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
A pénzérmék megismerése (20, 50, 100). 20 Ft-ig a pénzek fizetõeszközként való használata. Felváltások,
beváltások 100 Ft-ig, közös használatuk dramatikus játékokkal egybekötve. Azonos összegek különbözõ
pénzérmékkel való kifizetése. A bolti árak megfigyelése. ,,Mit kapsz ennyiért?” (a 20 Ft, 50 Ft, 100 Ft-os
érmék ismerete). Az iskola értékteremtõ rendszerének megismerése

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Számok, mennyiségek, formák, tárgyak, jelenségek közti kapcsolatok megfigyelése, keresése, felismerése.
Szöveges utasítással, nyíl jelöléssel, rajzzal adott relációk elem-párjainak leolvasása (lehetõleg mindkét
irányban). A felismert kapcsolatok megjelenítése különbözõ módon (kiválasztással, összehasonlítással,
párosítással, sorba rendezéssel, nyíl jelöléssel, jelekkel). Nagysági relációk számok, mûveletekkel kifejezett
számok és különbözõ mértékegységekkel megadott mennyiségek között. Gépjátékok, szabályjátékok egy,
majd két tulajdonság változásával. Adott szabály alapján elemek megkeresése. Néhány elem ismeretében
újabb elemek megadása. Egyszerû táblázatok kitöltése szöveggel vagy nyitott mondattal adott szabály
alapján, illetve felismert és megfogalmazott szabály alapján. Sorozatok alkotása logikai készlettel, színes
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rudakkal. A 2, 5, 10 többszöröseibõl alkotott számsorozatok. Ugyanazzal a számmal növekvõ és csökkenõ
sorozatok folytatása megadott szabály alapján adott elemszámig. Állandó különbségû sorozatok folytatása
felismert szabály alapján. Szabályok keresése néhány elemével adott sorozathoz.

4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Építések szabadon és modellrõl színes rudakból. Testek elõállítása gyurmából, agyagból. Test építése kép
alapján. Síkidomok nyírása szabadon. Adott síkidom kirakása négyzetlapokból. Adott síkidom elõállítása
körbekerítéssel szöges táblán. Síkidomok kirakása pálcikákból, szívószálból adott feltételekkel. Pont, vonal
helyzete. Vonalak tulajdonságai. Síkidomok rajzolása szabadkézzel, vonalzóval. Alaprajz készítése adott
testek felhasználásával. A kerületmérések elõkészítése: rajzolt vagy adott síkidomok oldalhosszúságának
mérése vonalzóval cm pontossággal.

4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Alakzatok tulajdonságainak felismerése tapintás útján. ,,Mi van a kezedben?” Alakzatok válogatása
megadott szempont szerint. Megkezdett válogatás folytatása. Geometriai alakzatok felismerése,
megnevezése. Síkidomok tulajdonságainak felismerése (háromszög, téglalap, négyzet). Testek
tulajdonságainak felismerése. Alakzatokban azonosságok keresése (ugyanolyan, ugyanakkora, ugyanannyi
lapja van).

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Saját test szimmetriáinak felfedezése. Szimmetria keresése a természetes környezetben. ,,Önvizsgálat”a
tükörben. ,,Majomjáték” utánzással, a résztvevõk síkba fordítása után a játék megismétlése. Tevékenységek
síktükör segítségével. Tükrös alakzatok létrehozása festékfolttal, nyírással. Tengelyes szimmetria
megállapítása tükörrel. Síkbeli alakzatok (négyzet, téglalap, kör, háromszög) szimmetriájának ellenõrzése
hajtogatással, tükörrel. A vizsgált és rajzolt síkidomok egy szimmetriatengelyének berajzolása.

4. 4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Utak bejárása többféle módon. Mozgások és utasítások összekapcsolása. ,,Hideg-meleg” játék.
,,Szembekötõs” játékok. Rajzolások utasítás alapján (középre, mellé, jobbra, balra, mögé, elé, fölé, alá).
Útvonal rajzolása négyzethálóba utasítások alapján.

4. 5. MÉRÉS, TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Azonos típusú mennyiségek becslése, összehasonlítása, összemérése, (hosszúság, tömeg, ûr, idõ). Különbözõ
mennyiségek mérésére alkalmas megfelelõ eszközök kiválasztása (mérõszalag, méterrúd, vonalzó,
személymérleg, karos mérleg, mérõpoharak, óra, hõmérõ). A mérõeszközök mûködésének megismerése. A
választható alkalmi és szabvány egységek kipróbálása. A különbözõ mennyiségek méréséhez alkalmazható
mérési technikák, illetve eljárások megfigyelése. A mérések gyakorlati végrehajtása közösen, majd önálló
próbálgatással.
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4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás, beszélgetés mennyiségekrõl. Azonos fajta mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése.
Annak tapasztalása, hogy nagyobb mennyiséghez nagyobb mérõszám tartozik. Mennyiségek sorba rendezése
összemérés alapján.

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Mérés alkalmi mértékegységekkel. Hosszúság, szélesség, vastagság, magasság, távolság fogalmak alakítása.
Szabvány hosszúság mértékegységek: m, dm, cm megismerése tevékenységek közben. A nehéz, könnyû,
súlyos, valamint a nehezebb, könnyebb, súlyosabb relációk ismerete. Szabvány tömeg mértékegységek közül
a kilogramm és a dekagramm ismerete a kétkarú mérleg felhasználása során. Edények ûrtartalmának meg és
kimérése alkalmi egységeket használva. A liter és a deciliter kapcsolatának megismerése konkrét mérések
kapcsán. Az idõ fogalma. Az idõhöz kapcsolódó mértékegységek: év, évszak, hónap, hét, nap, napszak, óra,
félóra, negyedóra. Idõpontok leolvasása, berajzolása. A hõmérséklet mérése, leolvasása, berajzolása. A
hõmérsékletet fokban mérjük (a mínusz fok fogalma).

5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Személyi és testi adatok megfigyelése, mérése, rögzítése. Az osztály tanulóiról szerzett információk
rögzítése. Mért és gyûjtött adatok csoportosítása, rendezése adott, illetve választott szempontok szerint. Az
adatok táblázatba foglalása. Táblázatok adatainak olvasása, értelmezése. Az idõjárás jellemzõinek
megfigyelése, rögzítése, táblázatba foglalása.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Adott kísérlet során egy esemény bekövetkezésének megfigyelése. Játékos tevékenység során megadott
események lejegyzése. A játékos kísérletek lehetséges kimeneteleinek összegyûjtése. A megfigyelt adatok
rendezése, biztos és véletlen események gyûjtése. Tippelések egy-egy esemény bekövetkezésérõl a játék
elõtt. Kocka, pénzérme, korong dobálása. Golyók, pálcikák, kártyák húzása.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Törekszik a probléma megoldásra.
Tevékenységgel különbözõ feltételeknek megfelelõ egyszerû konstrukciókat létrehoz.
Tárgyakat, dolgokat, számokat közös tulajdonságaik alapján együvé válogat, eltérõ tulajdonságaik alapján
szétválogat. Elemek közös tulajdonságait megfogalmazza. Felismeri és megfogalmazza a tulajdonságok
változásait. Tárgyakat, dolgokat, számokat különbözõségük alapján adott vagy felismert szempont szerint
rendez.

Jártas az állítások igazságának eldöntésében, igaz és nem igaz állításokat mond kész halmazokról.
Próbál többféle megoldást keresni.

Biztos a számfogalma az ötvenes számkörben, tájékozott a százas számkörben. Érti az összeadás és kivonás
fogalmait. Ismeri a tanult számolási eljárásokat, képes a megismert és megértett matematikai fogalmak
használatára, az eredmények ellenõrzésére. Ismeri a számok sokféle nevét, nagyságát, egyes és tízes
szomszédait, a számsorban elfoglalt helyét és helyét a számegyenesen, a páros, páratlan tulajdonságot, a
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jegyek számát (egyjegyû, kétjegyû), alaki, helyi és valós értékét. Jártas a kétjegyû számok írásában,
olvasásában, használja a tõ- és sorszámneveket.

Ismeri a valóság és a matematikai mûveletek kapcsolatát. Érti a két tanult alapmûveletet és kapcsolatukat.
Tud összeadást és kivonást megjeleníteni eszközzel az ötvenes számkörben  (kirakással, rajzzal, analógia
segítségével). Tud a 20-as számkörben összeadni és kivonni eszköz nélkül, a 10-es számkörben
készségszinten mûveletet végezni, tudatosan használja a mûveletek nevét, jelét (+ -). Jártas az 1, 2, 5, 10
szorzó és bennfoglaló táblák használatában.

Ismeri a forgalomban lévõ pénzérméket (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ).Tudja az általa ismert számkörön belül a
pénzérméket felváltani, beváltani. Ismeri, hogy egy adott összegért mit vásárolhat. Érdeklõdik az iskola
értékteremtõ rendszere iránt, ismeri saját értékpontjait.

Felfedez konkrét és matematikai relációkat. Megfogalmaz felismert kapcsolatokat, szabályt egyszerûbb
esetekben. Képes egyszerû, állandó különbségû sorozatok folytatására megadott elemszámig.

Felismeri az adott méréssel kapcsolatos problémát. Ismeri a mennyiségek méréséhez használható eszközöket
és ,,mûködésüket’’.

Tapasztalata van elemi geometriai tulajdonságok megfogalmazásában. Használ geometriai fogalmakat
(csúcs, oldal, háromszög, téglalap, négyzet, kör). Létrehoz adott feltételeknek eleget tevõ egyszerû geomet-
riai alakzatokat. Tud elõállítani testeket gyurmából, agyagból (kocka, téglatest, gömb, henger), síkidomokat
vágással, tépéssel, rajzolással (négyzet, téglalap, kör, háromszög). Képes megkülönböztetni a síkbeli és
térbeli alakzatokat, ezeket szétválogatja megadott szempont szerint. Felismeri a kockát, téglatestet, gömböt,
hengert, négyzetet, téglalapot, kört, háromszöget. Tevékenység segítségével tudja megállapítani alakzatok
tükrösségét.

Ismeri a téri elhelyezkedés jellemzõ fogalmait, játékok során tudja követni az irányváltoztatásokra utaló
utasításokat. Használja a tájékozódást segítõ irányok, relációk nevét.
Meg tudja különböztetni a mennyiségek összehasonlításának, összemérésének, illetve megmérésének
lényegét, ismeri az ezekhez vezetõ tevékenységek módszereit. Tisztában van azzal, hogy azonos
mértékegységgel adott nagyobb mennyiséghez nagyobb mérõszám tartozik. Felismeri a mérendõ
mennyiséget, tudja felidézni a hozzá tartozó mértékegységet. Ismeri és használja a gyakorlati mérései során a
különbözõ mennyiségekhez kapcsolódó szabvány mértékegységeket és jelölésüket (m, dm, cm, l, dl, kg, dkg,
Ft, nap, óra).

Képes kijelölt adatok megfigyelését, gyûjtését célzó tevékenységek végrehajtására, felismer lehetséges
észlelési adatokat. Van elképzelése az adatok alapján összefüggések, következtetések megfigyelésére, adatok
szétválasztására, rendezésére, szemléltetésére.

Megfigyeli adott események bekövetkezését különbözõ kísérletekhez kapcsolódva, próbálja megfontolni
egyszerû kísérletek lehetséges kimeneteleit.
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MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

1. 1. OSZTÁLYOZÁS

Tartalom, tevékenység
Egy-egy elem tulajdonságainak megnevezése. ,,Rontó, illetve javító” játékok. Elemek besorolása különbözõ
kapcsolatokat tükrözõ halmazokba. Megkezdett válogatások folytatása többféleképpen. A kijelölt
tartományok elemeinek értelmezése, a tulajdonságok összekapcsolása. Kétfelé válogatás változatos
alaphalmazokból. Egy-egy kapcsolatkifejezõ ábra követése, a kapcsolatok leolvasása.„Kivettem egy elemet,
mit tudsz róla?” Honnan vettem ki ezt az elemet, ha igaz rá, hogy ?”
„Melyik elemet nem tudod elhelyezni az adott ábrán?”

1. 2. RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
„Kétkülönbség” játék. Adott alaphalmazokon rész- és kiegészítõ halmazok képzése. A részhalmaz és
kiegészítõ halmaz jelölése jelkártyával. A kiegészítõ halmaz tulajdonságának megfogalmazása tagadással.
Megkezdett rendezés folytatása többféleképpen. A rendezés felismert szempontjának megfogalmazása.
Halmazok metszetének, illetve uniójának jellemzése állítások segítségével. A kapcsolatok kifejezése szóban,
vagy jelöléssel. Tulajdonságok és tagadásuk megfogalmazása.

1. 3. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
Egy-egy elemet jellemzõ tulajdonságok gyûjtése. Adott tulajdonságot igazzá tevõ elemek keresése.
Adott elemek közös, a halmazt meghatározó tulajdonságának megsejtése, ennek kifejezése tevékenységgel,
illetve állítás formájában. Állítások tagadása. Egyszerû nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése, a
nem kisebb, nem nagyobb, legalább, legfeljebb kifejezések használata. Adott halmazok elemeire vonatkozó
állítások igazságának eldöntése, halmazok metszetének, illetve uniójának jellemzése állítások segítségével. A
,,minden”, ,,egyik sem” ,,és”, ,,vagy”, ,,nem”, ,,van olyan” logikai kifejezések használata, konkrét véges
halmazok jellemzése. Két halmaz közös elemeinek jellemzése, a logikai ,,és” elõkészítése. Megkezdett
állítások befejezése. Adott elemekre vonatkozó állítások közül az igazak kiválogatása. Azonos tartalmú
állítások kiválogatása.

1. 4. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
 A feltételeknek megfelelõ esetek elõállítása kirakással, színezéssel, rajzzal. A táblázat vagy fa-diagram
hiányzó elemeinek megkeresése. A mások által megalkotott rendszer követése. Szókirakók.
Mondatképzés adott szavakból, szókapcsolatokból. Számképzés dobott vagy húzott számjegyekbõl.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak elmélyítése. Számfogalom megerõsítése 100-as körben.
Tárgyak megszámlálása, leszámlálása egyesével, kettesével, ötösével, tízesével. Egész számok írása, olva-
sása. Alaki, helyi és valós érték. Helyiértékes írásmód. Számok bontása és összerakása helyiérték szerint.
Számok bontása összegre, különbségre, szorzatra. Számok egyes, tízes szomszédai.
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Számok helye egyesével felosztott számegyenesen, megközelítõ helye tízes, százas beosztású és beosztás
nélküli 0-100-as szakaszon. Páros, páratlan számok 100-as körben. A számok tízesre kerekített értékei. A
számok nagyságának vizsgálata (viszonyítás egy számhoz, számok rendezése). A negatív számok
értelmezése (hõmérséklet, adósság, vagyon), jelölése. A tört szám fogalmának értelmezése manipulációval,
modellel, rajzzal. Római számok írása, olvasása százas körben.

2. 2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Összeadás és kivonás értelmezése, fejben számolás gyakorlása, helyes mûveleti eljárások elsajátítása,
alkalmazása. A 3-as, 4-es, 6-os szorzó és bennfoglaló tábla kiépítése. A zárójel használata, helyes mûveleti
sorrend ismerete. Írásbeli összeadás és kivonás, becslés. Teljes kétjegyû számok írásbeli összeadása tízes
átlépés nélkül, egyeseknél tízes átlépéssel. Írásbeli kivonás tízes átlépés nélkül elvétellel, pótlással. Írásbeli
kivonás ellenõrzése. A mûveletekhez kapcsolódó jelölések és elnevezések használatának gyakorlása.
Tevékenységekhez, történetekhez mûveletválasztás: ,,Mit mond a kép?” Az írásbeli szorzás és a maradékos
osztás elõkészítése.

2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerû szóbeli és írásbeli szöveges feladatok modellezése. A feltételek és a kérdés szétválasztása. Az
adatok lejegyzése, az összefüggések felismerése. A megoldás menetének lejegyzése mûvelettel. Az
eredmény becslése. Kiszámítás a szóbeli és írásbeli mûveletek alkalmazásával. Az eredmény ellenõrzése,
összehasonlítása a valósággal. Szöveges válasz megfogalmazása. A tanult mûveletekhez egyszerû szöveg
alkotása. Egyszerû szöveges feladat készítése közösen, majd önállóan képes számfeladatról. A kérdés
megfogalmazása. Számfeladathoz megfelelõ szöveges feladat kiválasztása.

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
A 200, 500, 1 000 forintos bankjegyek megismerése. 100 Ft-ig a pénzek fizetõértékének megismerése,
felváltások, beváltások játékpénzzel. Azonos összegek különbözõ címletû pénznemekkel való kifizetése.
Saját értékpontok vezetése. Vásárlás ,,Csiribúval”.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Kapcsolatok felismerése tárgyak, személyek, fogalmak és számok között (mindkét irányban). Kapcsolatok
kifejezése különbözõ módon (tevékenységgel, rajzzal, szavakkal, nyíl jelöléssel, jelekkel). Kapcsolatok
felfedezése, kifejezése újabb elemek megadásával. Nagysági relációk különféle alakú számok és különféle
mértékegységekkel megadott mennyiségek között. A relációk kifejezése rajzzal, szavakkal, nyíllal, jellel.
Táblázattal, diagrammal, grafikonnal adott összefüggések összetartozó érték-párjainak leolvasása.
Táblázatok kiegészítése adott egyszerû szabály alapján. Táblázatok kiegészítése felismert egyszerû szabály
alapján. Az alkalmazott szabály megfogalmazása szóban, nyíl jelöléssel, a nyitott mondat kiegészítésével
(szabálymegfogalmazás többféleképpen). Szabályjáték alkalmazása számolási mûveletekkel. Hiányos
képsorok rendezése, a hiányok pótlása. Sorozatok folytatása, kiegészítése adott szabály szerint. Sorozatok
tulajdonságainak vizsgálata. Néhány elemével adott sorozathoz különféle szabály keresése. Állandó
különbségû számsorozatok folytatása adott taggal mindkét irányban adott és felismert szabály alapján. A 3,
4, 6 többszöröseibõl alkotott számsorozatok.
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4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Építések modellrõl színes rudakból.  Testek vizsgálata. Síkidomok elõállítása: nyírása feltételek
megkötésével, kirakása más síkidomok felhasználásával, körbekerítése szöges táblán, egy-egy feltétel
megkötésével.
Pont, egyenes, félegyenes, szakasz fogalma, jelölése. Pont, egyenes, félegyenes, szakasz, síkidom rajzolása
szabadkézzel és vonalzóval. Szakasz hosszának mérése, adott hosszúságú szakasz rajzolása cm pontossággal.
Négyzetrácsos papíron adott oldalhosszúságú négyzet és téglalap rajzolása. Síkidomok megnevezése
határoló oldalak és csúcsok száma szerint. Az oldalak és csúcsok jelölése. A négyzet, téglalap kerületének
számítása. Terület mérések elõkészítése. Körzõ használat: körívek alkotása.

4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Alakzatok válogatása adott szempont szerint (testek, síkidomok; lapok/oldalak, csúcsok száma szerint).
Rossz válogatás javítása. Testek tulajdonságainak felismerése, megfogalmazása. Síkidomok
tulajdonságainak felismerése, megnevezése (háromszög, négyszög, téglalap, négyzet, tükrösség).A
derékszög fogalma, derékszögek keresése, felismerése a környezet tárgyaiban. A téglalap és a négyzet
felismerése, legfontosabb tulajdonságaik felsorolása, megmutatása rajzról. A téglalap és a négyzet azonos és
különbözõ tulajdonságai. Barkochba-játékok alakzatokkal.

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Szimmetrikus síkbeli alakzatok keresése, vizsgálata. Síkbeli alakzatok szimmetriájának ellenõrzése
átfordítással. Szimmetrikus alakzatokon szimmetrikusan elhelyezkedõ pontok megjelölése. Tükrös alakzat
elõállítása (egy tükörtengellyel). Adott mintákban, kirakásokban két egybevágó vagy hasonló elem
helyzetének megfigyelése, egyik elemnek a másikba történõ mozgatása.

4. 4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
A gyerekek által gyakran megtett útvonalak gondolati bejárása elbeszélés alapján. Hely meghatározása
viszonyítással és a helyzet változtatása az adott utasításnak megfelelõen. Egyszerû alakzatok létrehozása
szögestáblán, négyzethálón diktálás alapján. Táblázatból adott figurák, ábrák helyének leolvasása.
Sakktáblán elhelyezett bábuk helyének leolvasása. Figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján adott táblázatba.
Útvonalak bejárása egyszerû, néhány utcát ábrázoló térképen. A valóságban bejárt útvonalak elbeszélése.

4. 5. MÉRÉS TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Azonos típusú mennyiségek összehasonlítása, összemérése, rendezése. A különbözõ mennyiségek mérésére
alkalmas eszközök kiválasztása, összegyûjtése. A mérõeszközök mûködésének felelevenítése, az újak
megismerése. A mérések gyakorlati végrehajtása kirakással, kiegyensúlyozással, a mérés pontatlanságának
tapasztalása. Ötletek gyûjtése mérésekhez. Adott mennyiségek összehasonlítása becsléssel, a becslés
ellenõrzése összeméréssel. Adott mennyiségek meg- és kimérése szabvány mértékegységekkel.

4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Összemérés, becslés. Sokféle mennyiség ugyanazzal a mértékegységgel való mérése során megfigyel-
jük, hogy 2-szer akkora mennyiséghez 2-szer akkora mérõszám tartozik. Különbözõ mennyiségek mérése
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során annak megtapasztalása, hogy ugyanazon mennyiség mérésekor kisebb egységhez nagyobb mérõszám
tartozik.

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Szabvány hosszúság mértékegységek: m, dm, cm, (mm) megismerése tevékenységek közben. Szabvány
tömeg mértékegységek közül a kilogramm és a dekagramm alkalmazása a kétkarú mérleg felhasználása
során. Az ûrtartalom mértékegységeinek hektoliter, liter, a deciliter ismerete, használata konkrét mérések
kapcsán. Az idõpont és az idõtartam megkülönböztetése. Az idõhöz kapcsolódó mértékegységek: év, hónap,
hét, nap, óra, perc. Az idõpont leolvasása. Kertek területének mérése alkalmi mértékegységekkel. A
hõmérséklet mérése. Hõmérõk leolvasása közösen. Hõmérsékletváltozások leolvasása közösen. Adott
mennyiségekhez és mérõszámokhoz az illõ mértékegységek megválasztása. Mértékváltások a tanult
mértékegységekkel.

5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Az osztály tanulóiról szerzett információk lehetséges és célszerû rögzítése. Az adatok táblázatba foglalása,
oszlopdiagram készítése közösen. Táblázatok és grafikonok adatainak olvasása, értelmezése. Adatok
összehasonlítása, a gyakoribb kiválasztása. Adott adatsokaságról szóló állítások igazságának megállapítása,
igaz állítások gyûjtése. Adatgyûjtés a számokról.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Játékos tevékenység során megadott események lejegyzése és gyakoriságuk megállapítása.: lehet, lehetetlen,
biztos, lehet de nem biztos esetekben. A megfigyelt adatok rendezése, a biztos és a véletlen események
kigyûjtése. Események sorba állítása a várható bekövetkezés alapján, az elképzelés összevetése az elvégzett
kísérlettel. A tapasztalatok okaira magyarázatok keresése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri és érti a matematika és a valóság kapcsolatát egyszerûbb esetekben. Értelemszerûen tudja használni a
matematika tanult jelrendszerét.

Tapasztalati szinten manipulál, eljátszik, megjelenít matematikai problémákat. Érti a tanult matematikai
jelöléseket, fogalmakat. Önálló véleményalkotással próbálkozik.

Adott alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazokat elõállít. Elemek közti egyszerû kapcsolatokat,
különbségeket kifejez. Gyakorlott az azonosság, különbözõség megállapításában. Sejtéseket fogalmaz meg
számokkal és nem számokkal kapcsolatos nyitott mondatokról. Igénye van az igazolásra. El tudja dönteni
kijelentések igaz hamis voltát. A feladataiban felmerülõ eldöntendõ kérdéseket próbálgatással oldja meg.
Megfogalmaz egyszerû állításokat és azok tagadását.

Megkülönbözteti egy elõállított rendszerben az azonos, illetve különbözõ elemeket. Képes tevékenységgel
(rajzzal, színezéssel, építéssel) konstrukciókat alkotni. Az elõállított elemeket rendezni tudja adott szempont
szerint.
Alkalmaz segítõ eszközöket egyszerû problémák megoldásához. Ismeri és használja a megértett matematikai
fogalmakat.
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Biztos a számfogalma a 100-as számkörön belül. Ismeri a számok helyiértékes írásmódját, a számok
tulajdonságait, kapcsolatait, tudja ezen ismereteit alkalmazni is. Írja és olvassa a számokat az ismert
számkörön belül, és használja a számokkal kapcsolatos fogalmakat. Ismeri az egység-törtek és negatív
számok fogalmát.

Tudja értelmezni az összeadás és kivonás mûveleteit. 100-as számkörben tízes átlépés nélkül készségszinten
tud szóbeli és írásbeli összeadást és kivonást végezni. 50-es számkörben jártas a tízes átlépéses
összeadásban, kivonásban. Érti a szorzás, bennfoglalás és a részekre osztás tartalmát Ismeri az 1-es, 2-es, 3-
as, 4-es, 5-ös, 6-os és 10-es szorzó- és bennfoglaló táblákat. Használja a mûveletekhez kapcsolódó
jelöléseket, elnevezéseket.

Értelmezi a szöveggel kifejezett mûveleteket, kapcsolatokat. Ismeri a szöveges feladatok megoldásának
algoritmusát, tud önállóan megoldani egyszerû szöveges feladatokat.

A pénznemeket 1000 forintig felismeri, és ismeri, hogy adott pénzösszegért mit vásárolhat.  Tud 100 Ft-ig
önállóan is vásárolni.

Jártas egyszerû relációk értelmezésében, kifejezésében, megfogalmazásában, a számok nagyságának
összehasonlításában. Felismeri a számsorozatok növekedését, illetve csökkenését, felfedez egyszerû
szabályokat és azokat meg tudja fogalmazni. Állandó különbségû számsorozatokat mindkét irányban folytat.
Felismeri az adott – méréssel kapcsolatos – problémát, megtalálja a megoldást biztosító eljárást. A
mennyiségek méréséhez használható eszközzel szerzett tapasztalatok összegyûjtése alapján próbálkozik a
probléma megoldásával.

Képes geometriai problémák felismerésére, megfogalmazására. Ismeri a tanult geometriai fogalmakat. Ismeri
az egyes eszközök alkalmazási lehetõségeit a feladatmegoldások során. Képes adott feltételeknek eleget tevõ
geometriai alakzatok kiválasztására, létrehozására. Érti és követi alakzatok modellrõl történõ másolásának
utasításait különféle feltételek szerint. Jártas a négyzet és a téglalap kerületének tapasztalati számításában.

Megkülönbözteti a síkbeli és térbeli alakzatokat, valamint azok tulajdonságait, észrevételeit tevékenységgel
tudja ellenõrizni. Alakzatokat szétválogat adott, illetve választott szempont szerint. Ismeri a négyzet és
téglalap tulajdonságait Meg tudja állapítani alakzatok tükrösségét, kirakással, tépéssel, nyírással létrehoz
tükrös alakzatot.

Táblázatos elrendezésekben megtalálja elemek (pontok) helyét rögzített sorhoz, oszlophoz viszonyítva.
Használja a téri elhelyezkedés jellemzõ fogalmait, képes a környezetérõl készült egyszerû térképeken
útvonalakat bejárni, használja a tájékozódást segítõ irányok, relációk nevét. A probléma tartalmához illõ
eljárás megválasztására képes.

Ismeri a mennyiségek összehasonlításához, összeméréséhez, illetve megméréséhez vezetõ tevékenységek
módszereit, képes a tényleges gyakorlati cselekvésre. A mennyiség, a mértékegység és a mérõszám
összefüggéseit ismeri, használja a gyakorlati mérései során a különbözõ mennyiségekhez kapcsolódó
szabvány mértékegységeket és jelölésüket: m, dm, cm, kg, dkg, hl, l, dl, év, hónap, hét, nap, óra, perc.

A lehetséges észlelési adatokat felismeri, próbálkozik azok rendezésével és rögzítésével. Legyen elképzelése
az adatok alapján összefüggések, következtetések levonására, várakozásait próbálja összevetni a valósággal.
A tapasztalati adatokat a megadott módon tudja rögzíteni. Próbálkozzon a rendezett adathalmaz egyszerû
elemzésével”, és sejtései megfogalmazásával.

Megfigyeli és rögzíti adott események bekövetkezését kísérletekhez kapcsolódva. Legyen igénye az
elvégzett kísérletek eredményeinek rendezésére. Sejtéseit próbálja a kísérlet alapján alátámasztani vagy
elvetni.
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MATEMATIKA 5. ÉVFOLYAM

Témakörök tartalmak tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

1. 1. OSZTÁLYOZÁS, RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Természetes számok osztályozása: páros-páratlan számok, intervallumok, nagyságrendek, kerekítés adott
helyi értékre. Különbözõ mennyiségek osztályozása adott mértékegységek szerint. Síkidomok osztályozása.
Nagysági relációk a természetes számok körében. Két halmaz közös elemeinek keresése.
,,Egyik sem” kifejezés használata. Többszörösök, osztók szerinti rendezések. Törtek nagyság szerinti
rendezése. Síkidomok rendezése adott és saját szempont szerint.

1. 2. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
„Találd ki, mi van a kezemben!” – adott állítások alapján. ,,Gondoltam egy számot’’
Elemek közös tulajdonságainak, illetve kapcsolatainak megsejtése, ennek kifejezése tevékenységgel, illetve
állítás formájában. Adott halmazokhoz kapcsolódó állítások logikai értékeinek meghatározása.
Hamis állítások igazzá tevése, illetve igaz állítás elrontása tagadással. Adott állításokat igazzá tevõ
halmazképzés. Nyitott mondatok igazsághalmazainak megkeresése tervszerû próbálgatással. A
megfogalmazott sejtések helyességének ellenõrzése kipróbálással.

1. 3. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
Tárgyak, dolgok véletlenszerû, illetve szándékos kiválasztása. Utak bejárása. A feltételeket kielégítõ esetek
elõállítása, megkülönböztetése. Az elõállított lehetõségek rendezése táblázatban, fa-diagramon. A
megkezdett rendszer folytatása. Azonos tartalmú, de más elemszámú problémák megoldása.
,,Szõnyegezések.” Kombinatorikus feladat négy színnel. Számképzés adott feltételekkel.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
Számfogalom bõvítése 1000-es körben. A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. A helyiérték táblázat
bõvítése. Az ezresek helye. Természetes számok írása, olvasása. Számképzés adott feltételekkel. A számok
közelítõ helye százas beosztású számegyenesen. Kerekített érték. Számok tulajdonságai: sokféle neve, alaki,
helyi, és valódi értéke. A számok kapcsolatai: a számok nagyságának vizsgálata, analógiák a tízes, százas
beosztású számegyenesen.
Tört fogalmának megértetése: elõállítás tevékenységgel, a részek neve, az egész neve törtrésszel. Számláló,
nevezõ, törtvonal. Negatív szám fogalmának erõsítése: Helye a számegyenesen. Hõmérõ, adósság.

2. 2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Szóbeli összeadás és kivonás, szorzás és osztás egyszerû esetekben. Becslés.
Háromjegyû számok írásbeli összeadása, kivonása (pótlással) a tízesátlépés fokozatainak betartásával.
Becslés. A mûveletek ellenõrzése írásban. A 7, 8, 9 szorzótábla felépítése, rögzítése. Összefüggések keresése
a szorzótáblák között. Szorzótáblán kívüli esetek gyakorlása.
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Írásbeli szorzás, osztás egyjegyûvel, a fokozatok betartásával. A mûveleti tulajdonságok. Mûveletek közötti
kapcsolatok. Törtek kiegészítése egészre.

2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerû szövegezésû két mûvelettel megoldható szöveges feladatok. A feltételek és a kérdés szétválasztása.
Az adatok lejegyzése, az összefüggések felismerése. A megoldás menetének lejegyzése mûvelettel,
mûveletekkel. Az eredmény becslése. Kiszámítás a szóbeli és írásbeli mûveletek alkalmazásával. Az
eredmény ellenõrzése, összehasonlítása a valósággal. Szöveges válasz megfogalmazása. Számfeladathoz
megfelelõ szöveg kiválasztása. Számfeladathoz önálló szövegalkotás.

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
A különbözõ címletû bankjegyek megismerése. (1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft). Felváltások, beváltások. Azonos
összegek különbözõ címletekkel való kifizetése. Az osztálypénz közös beosztása, kalkulálás, vásárlások. Az
iskola értékteremtõ rendszerében való tájékozódás – egyéni gazdálkodás.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

3. 1. ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tartalom, tevékenység
Összefüggések felismerése, megfogalmazása természetes- és közönséges tört-, negatív számok, mérõszámok
és mértékegységek, nem matematikai fogalmak között. Kapcsolatok keresése, leolvasása adott egyszerûbb
táblázatokról, fa-gráfról. Adott kapcsolatokat igazzá tevõ elem-párok gyûjtése. Kapcsolatok tárgyak, dolgok,
fogalmak között. A felismert kapcsolatok kifejezése szavakkal.

3. 2. FÜGGVÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Elemek párosítása adott szabály alapján. Tárgyak, dolgok, fogalmak, tulajdonságok egymáshoz rendelése.
Megfigyelések, mérések, szöveggel adott függvények számadatainak táblázatba rendezése. Adott párosítás
szempontjának felismerése, a párosítás folytatása, a kapcsolat kifejezése szóban vagy nyíl-jelöléssel mindkét
irányban. Szabályjátékok, gépjátékok néhány adott eleme után újabb elemek megadása, az alkalmazott
szabály megfogalmazása.

3. 3. SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Állandó és változó különbségû sorozatok. Sorozatok elemeinek megadása adott szabály alapján. Hiányos
sorozatok kiegészítése. Rendezett elemek közti kapcsolat felismerése, megnevezése. Egyszerû sorozatok
képzése mindkét irányban. Néhány elem ismeretében a sorozat folytatása. Sorozatok elemeinek
összehasonlítása.
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4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Testek építése szabadon, a keletkezett alkotások szétválogatása, tulajdonságaik vizsgálata. Testek építése
testekbõl (színes rudakból, kockákból, gyufásdobozokból). Testek építése síklapokból ragasztással,
hajtogatással. Testek építése élekbõl, Babilon játékkal, pálcikával.
Síkidomok másolása sík- és térmértani modellezõkészlettel, rajzzal. Feltételeknek megfelelõ adott
tulajdonságú négyzet, téglalap, négyszög, háromszög, sokszög rajzolása szabadkézzel, vonalzóval. Négyzet
és téglalap kerülete, területe.
Egyszerû szerkesztések (merõleges derékszögvonalzóval, billentéssel, párhuzamos derékszögvonalzóval
eltolással) vonalzóval, körzõvel (adott sugarú körök). Kartonból ragasztott testek szétvágása az élek mentén,
a testháló megfigyelése. Adott testhálókból testek építése.

4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Egyenesek és szakaszok kölcsönös helyzetének megfigyelése konkrét példákon (párhuzamos, merõleges,
metszõ, kitérõ). Egyenesek, szakaszok helyzetének felismerése konkrét alakzatokon. A derékszög
felismerése, összehasonlítása alkalmi eszközzel (vonalzó, papírlap). Sokszögek csoportosítása azonos
tulajdonságaik alapján (oldalak száma, hossza, helyzete szögek száma, nagysága alapján). Síkidomok
szimmetriatengelyének megállapítása hajtogatással, tükörrel. Az összes tükörtengely megkeresése,
berajzolása. Síkidomok másolása során a geometriai tulajdonságok megfogalmazása szimmetriával, szögek
számával, egybevágósággal kapcsolatosan. Alakzatok azonos tulajdonságainak keresése (ugyanannyi
derékszöge van, mindegyikben van beugrás, vagy azonos hosszúságú oldaluk, egybevágók, hasonlók). Az
épített alakzatok tulajdonságainak megfigyelése: egyenes-, vagy görbevonalú, lapok, élek, csúcsok száma,
helyzete.

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Díszítõ-, parketta-, csempe-, burkoló-, textil-, csomagolópapír minták megfigyelése. Minták készítése nem
szimmetrikus elemek tükrözésével, átfordítással. Megkezdett szimmetrikus minták rajzolása vonal, illetve
pontrácsos papíron leszámolással. A tükörtengelyek megrajzolása. Különbözõ helyzetben lévõ síkidomok,
testek egybevágóságának felismerése; eltolások, forgatások, tükrözések kirakással, rajzolással, mozgatással.
Pontrácsra, vonalrácsra rajzolt alakzatok másolása nagyított, kicsinyített rácsra. Körzõ használata, körminták.

4. 4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Tanulmányi séták, útvonalak tervezése térkép segítségével. Az origó fogalmának elõkészítése játékos
feladatokkal (pl. útkeresztezõdések keresése). Pontok megadása síkban vagy térben, játékos feladatokkal.
Irányra, állásra, távolságra vonatkozó utasítások követésével adott pontok elérése. Négyzetrácsos papíron
megrajzolt egyszerû alakzatok elkészítése diktálás útján. Az iskola és a környékének megismerése, utak
bejárása, megfigyelése, a megfigyelések rögzítése. Bejárt útvonalról közösen készített térképeken jellemzõ
objektumok bejelölése.
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4. 5. MÉRÉS TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Kapcsolatok keresése különféle fajta mennyiségek között (pl. azonos anyagból készült kockák, rudak él-
hosszúságának, tömegének összehasonlítása). Az újabb mérõeszközök megismerése (cl mérésére alkalmas
eszköz, mm beosztású mérõszalag, gramm, tonna). Az újabb mérõeszközöknél alkalmazható mérési
technikák, illetve eljárások megfigyelése, a mérés végrehajtása. Mérési gyakorlatok csoportmunkában,
osztályteremben és terepen. A mérés pontosságának összevetése a mérendõ mennyiséggel, a célszerûség
figyelembevétele.
A négyzet és a téglalap területének lefedése különbözõ nagyságú négyzetlapokkal, a számítás módjainak
felfedezése. Szög mérése derékszöggel, hajtogatott papírral.

4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Konkrét mérésekkel szerzett tapasztalatok megfogalmazása konkrét összefüggésekben (2-szer akkora
mennyiséghez 2-szer akkora mérõszám tartozik). Átváltások konkrét tevékenységek során. A mennyiség a
mértékegység és a mérõszám kapcsolatának kifejezése és a konkrét összefüggés megadása az újonnan
megismert mértékegységek alkalmazásával is. Mérési tevékenységek csoportmunkában különbözõ egységek
alkalmazásával; a csoportok munkájának, eredményeinek összehasonlítása.

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Mértékváltások a tanult mértékegységekkel. A mértékegységek szabványos jelölésének rögzítése a mérendõ
tulajdonságnak megfelelõen, rendezésekkel. Mértékegységek sorba rendezése, váltószámok.
A váltószámok és a helyiértékek kapcsolata. Mértékváltások konkrét számfeladatokkal. Területek mérése
lefedéssel. Adott területû síkidomok elõállítása egységnyi területek felhasználásával. Szögmérés hajtogatott
papírral, derékszöggel.

5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Adatok gyûjtése a gyerekek életével, tulajdonságaival kapcsolatosan. Táblázatok, grafikonok adatainak
olvasása, értelmezése összehasonlítása, következtetések megfogalmazása. Két adat számtani közepe.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Elvégzett kísérletek bekövetkezett eseményeinek megfigyelése. Sejtések megfogalmazása adott kísérlethez
kapcsolódva. Kísérlet során az egyes események bekövetkezéseinek rögzítése. Kísérletek során megfigyelt
adatok rendezése. A biztos és a véletlen események megkülönböztetése, az elképzelések összevetése a
kísérlettel. Tippelés egy esemény bekövetkezésérõl, illetve be nem következésérõl a kísérlet elõtt.
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6. INFORMATIKA

Tartalom, tevékenység
A számítógép kialakulása, korábbi számolóeszközök.
A számítógépes környezet: beszélgetés a mindennapi életben elõforduló információs jelekrõl,
szimbólumokról. A számítógépek történetével, az informatika magyar vonatkozásaival való ismerkedés.
Algoritmusok leírása szöveggel, rajzzal, játékos számítógépes környezet alkalmazásával. Egyszerû
algoritmus kódolása.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Az alkalmas segédeszközt megtalálja és használja egyszerû problémák megoldásához. A matematikai
jelöléseket megfelelõen alkalmazza. Jártas fogalmak tartalmának értelmezésében.

Jártasságot szerzett elemeknek különbözõ rendezési szempontok szerinti csoportosításában. Képes konkrét
tapasztalatok alapján általános érvényû sejtéseket alkotni. Ki tudja fejezni sejtéseit általánosan
megfogalmazott állítások formájában. Állításait próbálgatással igazolja.

Tevékenység segítségével elõ tudja állítani az adott feltételeket kielégítõ lehetõségeket.
Érzi a matematika és a valóság szoros kapcsolatát.

Tudja értelmezni a szöveggel kifejezett mûveleteket, kapcsolatokat. Ismeri az egyszerû szöveges feladat
megoldási módját, a megértéshez talál alkalmas segédeszközt Egy mûvelethez tud szöveget alkotni.
Felismeri a forgalomban lévõ bankjegyeket, és hogy egy adott összegért mit vásárolhat, az iskola
értékteremtõ rendszerét, a Csiribú értékét, gazdálkodik saját értékpontjaival. Szerepet vállal családi
bevásárlásban.

Képes egyszerûbb kapcsolatok felismerésére, kialakulóban igénye többféle kapcsolat keresésére. Az adott és
felismert összefüggéseket tevékenységgel, rajzzal, szavakkal, jelekkel ki tudja fejezni. Adott kapcsolatot
kielégítõ elem-párokat megad adott alaphalmazon.

Megkezdett sorozatot folytat. Ismeri a számsorozatok legfõbb tulajdonságait, a felismert szabályt szóban
kifejezi.

Bõvülnek ismeretei a geometriai tulajdonságokról. Több feltételnek megfelelõ alakzatokat létrehoz.
Egyre nagyobb távolságra terjed ki a tájékozódó képessége.

Tud alakzatokat, dolgokat, eseményeket jellemezni és összehasonlítani mennyiségi tulajdonságaikkal.
Épít testekbõl, lapokból, pálcikákból többféleképpen, egyre több feltételnek megfelelõen.
Síkidomokat elõállít síkidomokból, pálcikákból többféleképpen, egy-két feltétel megkötésével.
centiméter pontossággal mér, adott hosszúságot centiméter pontosan elõállít.

Felismer síkbeli és térbeli alakzatokon egyre több geometriai tulajdonságot (oldalak, élek, szögek száma,
nagysága, helyzete, szimmetria, egybevágóság). Tud alakzatokat összehasonlítani és megkülönböztetni
geometriai tulajdonságok alapján. Ismeri a tulajdonságok és alakzatok nevét.
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Tud sormintát készíteni tükrözéssel, parkettázni kirakással, illetve sablonnal való rajzolással.
Tevékenységgel felismer, illetve elõállít tükrös és egybevágó alakzatokat.

Megfelelõen tájékozódik az iskolája és a lakóhelye környékén. Képes adott útvonalak és adott térképek
követésére, összekapcsolására, illetve adott útvonalon tereptárgyak bejelölésére.

A már korábban megismert mennyiségeken kívül területet tud mérni alkalmi mértékegységekkel. Méréseket
adott pontossággal végez. Képes adott mennyiségek elõállítására különbözõ kimérésekkel. Konkrét
mérésekhez kapcsolódva át- és beváltásokat végez. Megfigyeli az összefüggéseket a mennyiség, a
mértékegység és a mérõszám között.

Észlelési adatokat tud megállapítani, ezeket lejegyezni. Képes megfogalmazni sejtéseit és egybevetni a
valósággal. Táblázatokról képes adatok leolvasására gyûjtésére, lejegyzésére.

Rendelkezik elemi gyakorlati tapasztalatokkal az algoritmusok leírási lehetõségeirõl, segítséggel
algoritmusok megjelenítésére képes.
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MATEMATIKA 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

1. 1. OSZTÁLYOZÁS, RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Racionális számok adta halmazok értelmezése. Háromszögek és négyszögek csoportosítása tengelyes
szimmetria alapján. Síkidomok csoportosítása. Számkörbõvítés, részhalmazok keresése halmazábrákon,
halmazok egyesítése. Legnagyobb és legkisebb elemek keresése az egyes számkörökben. Többszörösök,
osztók.

1. 2. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
Elemeivel adott halmazról állítások megfogalmazása. Hamis állítások megfogalmazása. Hamis elemek
felismerése. Állítások tagadása más tulajdonság megfogalmazásával. Állítások logikai értékének eldöntése.
Adott alaphalmazról logikai kifejezések gyûjtése („és”, ,,vagy”, ,,minden”, ,,egyik sem”, ,,van olyan”).
Mûvelettel, mûveletekkel megadott nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése konkrét elemek
behelyettesítésével, próbálgatással.
(Adott alaphalmazok: egészek, törtek, negatív számok, geometriai alakzatok, mennyiségek, más
mûveltségterületek fogalmai.)

1. 3. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
Összegek sorrendjének felállítása négyjegyû számok körében. Négyjegyû számok képzése adott feltételek
szerint. Az összes lehetõség megtalálása. Számok képzése több feltétel teljesülése esetén. Az összes
lehetõség megtalálása. Szám- és szöveges feladatok többféle megoldási lehetõsége.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. Számfogalom bõvítése a 10 000-es számkörben. Természetes
számok olvasása, írása, értelmezésük darab-, és mérõszám szerint. Helyük különbözõ beosztású
számegyenesen. Számszomszédok. Alaki és helyi érték. Kerekítések. Helyiértékek szerinti bontások,
összerakások. Negatív számok használata: hõmérséklet, adósság, hiány. Helyük a számegyenesen.
Törtszámok a gyakorlatban, elõállításuk. Törtszámok írása, olvasása. Helyük a számegyenesen. Relációk
azonos és különbözõ nagyságrendû számok között. A tizedes tört elõfordulása.

2. 2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, osztás kerek százasokkal, ezresekkel. Írásbeli összeadás, kivonás
teljes háromjegyû számokkal a fokozatok szerint. Két- és háromjegyû számok szorzása egy és kétjegyû
szorzóval. Becslés. A szorzás kezdése a szorzó bármelyik helyiértékével. Ellenõrzés a tényezõk
felcserélésével. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Három- és négyjegyû számok osztása egyjegyû
osztóval. Becslés. Ellenõrzés. Mûveletek törtekkel, azonos nevezõjû törtek összeadása és kivonása, pótlása
egy egészre. Egység-törtek többszörösének elõállítása.
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2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Alapmûveletekre vezetõ szöveges feladatok összefüggéseinek megértése. Megoldási módjának a felfedezése
és megoldása, a szöveges feladat algoritmusának megfelelõen. Több mûvelettel megoldható szöveges
feladatok. A zárójel használata. Több megoldás keresése. Számfeladathoz szöveg alkotása

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Azonos összegek kifizetése többféleképpen. Adott összeg vásárlóértékének lehetõségei. Közös bevásárlás
iskolai célra. A vásárlás megtervezése, az áruk beszerzése, esetleges módosítások. A bevásárlás elszámolása.
Értékteremtés, vásárlás az iskolában. Saját bevételek tervezése.
A lakásfenntartásával kapcsolatos számlák, fizetési módok megismerése.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

3. 1. ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tartalom, tevékenység
Kapcsolat keresése konkrét dolgok között: természetes számok, azonos számlálójú és nevezõjû közönséges
törtek, tizedes törtek, negatív számok, mérõszám és mértékegységek. Relációk létesítése alakzatok és
hozzájuk rendelt mennyiségek között. Konkrét példák a relációtulajdonságokra.

3. 2. FÜGGVÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Szabályjátékok táblázatba foglalása. Táblázatba rendezett adatok közti összefüggések felismerésének
gyakorlása. A szabály megfogalmazásának gyakorlása. Relációkat leíró kifejezések használata. Egyszerû
összefüggések felismertetése táblázati adatokból. Összefüggések közös megállapítása.

3. 3. SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Sorozatok képzése mindkét irányban, a kiegészítések gyakorlása. Hibás sorozatok javítása. Illik-e a
sorozatba? – döntés adott elemrõl. Többszörösök számsorozatai. Állandó különbségû sorozatok közönséges
törtekkel. Hányados sorozatok. Néhány elembõl többféle sorozat alkotása.

4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Testek tulajdonságainak megnevezése. Építések modell alapján. Alaprajzok készítése. Síkidomok
körbekerítése szöges-táblán, kerület mérése mm pontossággal. Síkidomok kirakása pálcikákból, szívószálból,
rajzolása szabadkézzel, vonalzóval adott feltételek megkötésével. Szakaszok és szögek másolása. Derékszög
és egyenes szög rajzolása, mérése derékszöggel és szögmérõvel. Párhuzamos, merõleges egyenesek,
szögfelezõk, szakaszfelezõk szerkesztése. Négyzet és téglalap szerkesztése, kerületének és területének
számítása.
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4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Alakzatok válogatása egy-, illetve két szempont szerint (testek, síkidomok; határoló lapok/oldalak
párhuzamossága, merõlegessége, szimmetriája). Síkidomok tulajdonságainak felismerése, megnevezése
(oldalak párhuzamossága, merõlegessége; szögek nagysága, szimmetria-tengelyek száma). Testek
tulajdonságainak felismerése, megnevezése (lapok tulajdonsága). Alakzatokban azonosságok keresése
(egybevágók, hasonlók). Adott tulajdonságokhoz alakzatok gyûjtése. A szög fogalma. Szögek fajtái,
jelölésük.

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Az írásvetítõ által létrehozott kép vizsgálata. Adott mintákban, kirakásokban két egybevágó elem
helyzetének megfigyelése, egyik elemnek a másikba történõ mozgatása. Síkbeli alakzatok tükörképének
elõállítása tükörrel, hálós papíron leszámlálással. Pont és szakasz tükrözése szerkesztõeszközökkel.
Nagyítás, kicsinyítés azonos négyzetrácson.

4 .4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Utak bejárása többféle módon. Pontok meghatározása a síkban két adattal, játékos feladatokkal (pl.
Nézõtéren adott helyek kijelölése; térképen kertek megnevezése). Vonal-, illetve ponthálós papíron
megrajzolt alakzatok elkészítése diktálás útján. Fotók elhelyezése adott útvonalon. Útvonalak bejárása
térképeken (pl. saját lakóhely bejárása képzeletben, múzeumlátogatások).

4. 5. MÉRÉS TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
A gyakorlatban használatos szabványos mérõeszközök alkalmazása. A különbözõ mérõeszközöknél
alkalmazható mérési technikák, illetve eljárások megfigyelése, a mérés végrehajtása. A területek lefedésével
következtetés a számolási eljárásra. A szögmérõ viszonypontjainak megismerése. A szögmérés
technikájának megértetése, gyakorlása derékszög, hegyesszög (mindkét állásban) esetében. Adott
mennyiségek meg- és kimérése különbözõ mérõeszköz alkalmazásával.

4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A  MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
A terület mértékegységei. A hatványjelölés bevezetése. A négyzet és a téglalap területének számítása
különbözõ szabvány egységekkel. A mérõszám és a mértékegység kapcsolata. Átváltások. Az idõ
mértékegységeinek alkalmazása az átváltásokban.

5.  STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Beszélgetés, különbözõ statisztikai felmérésekrõl, az adatgyûjtés módszereirõl, célszerûségérõl. Az
adatgyûjtés különbözõ módjainak gyakorlása, adatlap, kérdõív kitöltése, strigulázás. Az adatok
feldolgozásának módjai, adatlapok, kérdõívek összevetése közösen, táblázatba rendezése, grafikonok
készítése. Két adat számtani közepének értelmezése, meghatározása.
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5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Egyszerûbb kísérletek lehetséges kimeneteleinek megadása. Az adatrögzítés különbözõ módjainak
megismerése. A rendezett adatok gyakoriságának összeszámlálása, az adatok táblázatba gyûjtése. Két
esemény bekövetkezési esélyének összehasonlítása, az elképzelés összevetése az elvégzett kísérlettel. A
tapasztalatok okainak megsejtése.

6. INFORMATIKA

Tartalom, tevékenység
A számítógépes környezet elemeinek megismerése: alapegység, monitor, billentyûzet.
A számítógép kezelésével való ismerkedés: bekapcsolás, játék és tantárgyi programok futtatásának
megismerése. Az üzemeltetés rendje, egészség- és balesetvédelmi elõírások megismertetése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Tudja használni a továbbhaladáshoz szükséges, tanult és megértett matematikai fogalmakat, egyre
pontosabban használja a matematikai nyelvet. Jártas egyszerû matematikai problémák felismerésében, a
megoldáshoz szükséges eszközök kiválasztásában.

Önállóan fogalmaz meg egyszerû állításokat és azok tagadását. Felismer egyszerû kapcsolatokat,
összefüggéseket. Képes elemek osztályozására, rendezésére az elemek tulajdonságainak megfogalmazására.
Tud szempontot adni osztályozáshoz, rendezéshez. Tapasztalatai alapján felismer általánosítható elemeket.

Megfogalmaz igaz és hamis állításokat, törekszik az állítások korrekciójára, pontosítására.
Felfedezi egyes feladatok megoldásában a kombinatorikus megoldás lehetõségét. Az adott megoldáshoz
analóg példát tud rendelni.

Érti a matematika és a valóság kapcsolatát. Megérti a számkörbõvítéssel kapcsolatos analógiákat. Képes saját
gondolatainak közlésére, törekszik mások megértésére.
Tudja értelmezni a számokat darab-, és mérõszám szerint. Ismeri és alkalmazza a számok tulajdonságait és
kapcsolatait. Az ismert számkörben tudja a számokat írni, olvasni. A pozitív és negatív egész számok sokféle
nevét felismeri, azokat összehasonlítani is tudja.

Értelmezi a négy alapmûveletet, ismeri a mûveletekhez kapcsolódó algoritmusokat. Jártas a szóbeli
számolásban kerek százasokkal, tízesekkel az ezres körben. Az írásbeli mûveletekben a várható eredmény
nagyságrendjét meg tudja becsülni. Ismeri az írásbeli mûveletek ellenõrzését, az azonos nevezõjû törtek
összeadását, kivonását, és pótlását egy egészre.

Megérti az egyszerû szövegezésû feladatot, az adatokat ki tudja gyûjteni, képes a szöveges feladat megoldási
algoritmusát használni. Igénye az önellenõrzés.

A forgalomban lévõ különbözõ címletû bankjegyeket ismeri, tud azonos összegeket többféle módon
kifizetni. Érdeklõdik családja havi bevételei és kiadásai iránt. Önállóan is vásárol. Az iskolai pénz értékét,
használatát ismeri, értékpontjaival gazdálkodik.

Törekszik egyszerûbb következtetések leolvasására.
Képes egyszerû összefüggések felismerésére, leírására, ezek megállapítására táblázatból. A felismert és
követett összefüggéseket szóban, írásban ki tudja fejezni. Konkrét gyakorlati tapasztalatait, megfigyeléseit
táblázatba foglalja, egyszerû szabály alapján tud táblázatot készíteni. Érti a relációkat leíró kifejezéseket.
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Ismeri a sorozatok legfontosabb tulajdonságait. Számsorozatok szabályát felismeri, állandó különbségû
számsorozatot mindkét irányba folytat, tapasztalata van hányados sorozatok alkotásában.

Képes ismeretei alkalmazására, egyszerû problémák önálló megoldására eszköz segítségével. Létrehoz adott
feltételeknek eleget tevõ többféle alakzatot síkban és térben. Felismeri alakzatok geometriai tulajdonságait,
próbál adott tulajdonságokat kielégítõ elemeket kiválasztani adott alakzatok közül. Felfedezi alakzatok
egybevágóságát, mozgatással, tükrözéssel tudja állításait igazolni. Tudja a négyzet és a téglalap kerületét
számítani.

Ismeri, hogy síkbeli pontok két adattal egyértelmûen megadhatók. Képes adott térképen útvonalak köve-
tésére.

Mennyiségek (terület, szög) mérésére képes: lefedéssel, kirakással, számolással.
Tud elõállítani különbözõ feltételekkel megadott mennyiségeket tevékenység segítségével.
Felismeri a különbözõ mértékegységek közötti arányokat, érti a mennyiség, a mértékegység és a mérõszám
összefüggéseit a különbözõ mennyiségekhez kapcsolódó mérések során.
A hosszúság, ûrtartalom, tömeg, terület, szög és idõ szabvány mértékegységeit, a köztük lévõ váltószámokat
ismeri.
Legyen ötlete az adatok összevetésére, adatelemzésre. Képes megfogalmazni és ellenõrizni sejtéseit. Az
adatokat leolvassa táblázatokról és grafikonokról, tud oszlopdiagramokat, táblázatokat készíteni kirakással,
rajzzal. Ismeri két szám számtani közepének a fogalmát.

Legyen módszere adott kísérletek eseményeinek lejegyzésére. Sejtse meg adott kísérlet lehetséges
kimeneteleinek esélyeit.
A számítógépes környezet alapelemeit ismeri, érdeklõdik az informatika iránt. A baleset-megelõzés
szabályait betartja. Meglátja a kapcsolatot az információ különféle megjelenési formái között.
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MATEMATIKA 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA

1. 1. OSZTÁLYOZÁS, RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Változatos matematikai tevékenységek: összehasonlítás, rendezés, mérés, konstruálás, modellezés. A ra-
cionális számok és számkörbõvítés adta halmazok értelmezése. Az összehasonlításhoz, viszonyításhoz
szükséges kifejezések: egyenlõ, kisebb, nagyobb, nem kisebb, nem nagyobb, legalább, legfeljebb
értelmezése, használata. Konkrét tárgyak, a tanult számok és geometriai alakzatok, fogalmak halmazokba
rendezése adott szempontok szerint. Halmazok egyesítése. Két- és három halmaz metszete. A logikai  ,,és”,
,,vagy” használata.

Ajánlott alaphalmazok: tárgyak képei, számkártyák, számok, geometriai alakzatok, mennyiségek, az
osztályfokban megismert  mûveltségterületek egyre bõvülõ fogalmai.

1. 2. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
A helyiértékes írásmód kapcsán a számrendszer értelmezése. Az összeg, különbség változásainak
megfogalmazása, az állítások helyességének igazolása. Geometriai tulajdonságok megfogalmazása, az
állítások helyességének igazolása. Nyitott mondatok. Feltétel tagadása, több feltétel egyidejû teljesülése.

1. 3. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
Kombinatorikus feladatok, a feltétel teljesülése. Egy feltétel rendszeres változtatása, a lehetõségek
megtalálása és táblázatba foglalása.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. A számfogalom bõvítése 100 000-es számkörben. Alaki és
helyiérték, számok szomszédai, számok írása és olvasása. Számjegyek valódi értéke 100 000-es számkörben,
helyük a számegyenesen. Összehasonlítások, nagyság szerinti rendezések. Kerekítések. Többszörösök,
osztók. Oszthatósági feltételek keresése (2, 5, 10, 100, 1000). Törtrész megadása közönséges törttel. Azonos
értékû közönséges törtek felismerése, elõállítása. Azonos nevezõjû és számlálójú közönséges törtek
összehasonlítása. Közönséges tört és tizedes tört kapcsolata. A 10, 100, 1000 nevezõjû törtek. A tízes
számrendszer helyiérték-táblázatának kibõvítése az egészeknél kisebb helyiértékekre is. Tizedes törtek írása,
olvasása, helye a számegyenesen, összehasonlítása, rendezése.
Törtszámok a gyakorlatban Törtrész, mint mennyiségek mérõszámai. Negatív számok fogalmának
megerõsítése többféle esetben.

2 .2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
 Szóbeli összeadás, kivonás, pótlás, kerek ezresekkel, tízezresekkel. Teljes ötjegyû számok összeadása,
kivonása írásban. Becslés, ellenõrzés. Tizedes törtek írásbeli összeadása, kivonása a fokozatok szerint. Kerek
ezresek szorzása, osztása egyjegyû szorzóval, osztóval szóban. Szorzás, osztás 10, 100, 1000-rel. Írásbeli
szorzás 3 jegyû szorzóval (könnyítések a szorzásban: 1 és 0 a szorzóban). Tizedes tört szorzása 1, majd
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kétjegyû szorzóval. Egész szám szorzása tizedes törttel. Számológép használatának gyakorlása az
ellenõrzésre. Különbözõ nevezõjû törtek összeadása, kivonása (közös nevezõ valamelyik tag nevezõjével
azonos). Legkisebb közös többszörös. Az egyszerûsítés és bõvítés értelmezése. Írásbeli osztás kerek
tízesekkel. Becslés. Írásbeli osztás 2 jegyû osztóval a fokozatok szerint. Becslés, ellenõrzés. Oszthatósági
szabályok rögzítése konkrét osztásokkal.

2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
A szöveg önálló értelmezése. Felesleges és lényeges adat szétválasztása. Egy és két mûvelettel megoldható
szöveges feladatok. Zárójeles feladatok. A szöveges feladatok megoldási eljárásának gyakorlása. Az
eredmény elõzetes becslése, ellenõrzése, összevetése a valósággal. Adott számfeladathoz szöveg kiválasztása
illetve szöveg készítése

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
„Postás” játék: pénzesutalvány kitöltése, csekkbefizetés. Egy lakással kapcsolatos aktuális havi számlák
megismerése. Bevételek, kiadások számításaival való ismerkedés a háztartásban. Értékteremtés: bevételek és
kiadások tervezése, nyomon követése, az egyenleg zárásának elõkészítése.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

3. 1. ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tartalom, tevékenység
A számkörbõvítés kapcsán összefüggések megbeszélése. A természetes számok további tulajdonságainak
vizsgálata (oszthatóság, közös osztók). Összefüggések közönséges törtek között. Geometriai összefüggések.
További kapcsolatok keresése konkrét dolgok között. Rendezési relációtulajdonságaival rendelkezõ
összefüggések vizsgálata. Relációtulajdonságok megfogalmazása konkrét példákban. Mérõszám és
mértékegység közti összefüggések megfigyelése, alkalmazása. Táblázatok, diagrammok, fa-gráfok által
megadott relációk vizsgálata.

3. 2. FÜGGVÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Az egyenes arányosság fogalma. Szöveges feladatok megoldása az adatok táblázatba foglalásával. Elemek
párosítása adott utasítás alapján. Összefüggõ adatokat tartalmazó táblázatok hiányzó elemeinek megadása.
Grafikonok olvasása. Tapasztalati adatok táblázatba rendezése, az adatok alapján diagram készítése közösen.
Szabályjáték, gépjáték ismert elemeibõl a szabály megfogalmazása, kiválasztása a nyitott mondatok közül.
Próbálkozás a szabály önálló megfogalmazásával, lejegyzésével.

3. 3. SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Sorozatok elemeinek megadása adott képzési szabály alapján. Néhány elem folytatása többféle szabály
alapján. Hiányos sorozatok kiegészítése. Állandó és változó különbségû sorozatok folytatása pozitív egész
számok esetén. Állandó különbségû sorozatok folytatása közönséges törtek esetén. Hányados sorozatok
folytatása természetes számok körében.
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4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Síkidomok elõállítása adott feltételeknek megfelelõen (a szimmetria-tengelyek száma, az oldalak
párhuzamossága, merõlegessége, szöge). A négyzet és téglalap kerületének és területének számításai.
Lapokból megépített test hálójának kiterítése. A felszín fogalma. Testhálókból kocka, téglatest  építése.
Szakaszfelezõ merõleges szerkesztése. Szögek másolása, felezése, szerkesztése (90, 60, 30 fokos szögek).

4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Alakzatok párosítása egybevágóság, hasonlóság alapján. Síkidomok tulajdonságainak felismerése,
megnevezése (négyszögek, háromszögek, sokszögek, körök). Négyszögek, háromszögek csoportosításai
tulajdon-ságaik szerint. Elnevezésük. A négyzetes oszlop, a  kocka, és a téglatest fogalmi jegyei.
Testek tulajdonságainak felismerése, megnevezése (lapok tulajdonsága; kapcsolat a lapok, csúcsok, élek
száma között) növekvõ önállósággal. Alakzatokban azonosságok keresése (oldalak száma, nagysága és
helyzete, szögek nagysága és helyzete, egybevágók, hasonlók) növekvõ önállósággal. Adott
tulajdonságokhoz alakzatok gyûjtése. ,,Barkochba” játékok alakzatokkal.

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Minták készítése sablon alkalmazásával tükrözéssel. A kapott minta elemeinek összehasonlítása. Adott
mintákban, kirakásokban egyik elemnek a másikba történõ mozgatása, a mozgás jellemzése. Síkbeli
alakzatok tükörképének elõállítása hálós papíron leszámlálással. Pont, szakasz, háromszög tükrözése
szerkesztõeszközökkel. Nagyítások, kicsinyítések hálós papíron leszámlálással. Nagyítások, kicsinyítések
szerkesztõ eszközökkel. Hasonló alakzatok leszámlálással. Figurák rajzolása diktálás alapján, irány, illetve
méretváltozta-tással.

4. 4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Adott mértani testcsoport alaprajzának elkészítése. Utak bejárása egyre bonyolultabb térképeken.
Pontok megadása a síkban két adattal (kertbeültetés, sakktábla, keresztrejtvény, torpedó). A koordináta
rendszer. Pontok megadása a térben három adattal, játékos feladatokkal (pl. Lakótelepen lakások keresése,
könyvtárakban könyvek megtalálása). Adott irányokkal ellentétes irányú mozgások végrehajtása. Útvonalak
bejárása térképen (pl. autóút, repülõút, kirándulások, saját lakóhely bejárása képzeletben,
múzeumlátogatások). ,,Közlekedés” lakások tervrajzán: ,,tervrajzok” készítése elbeszélés alapján.
Tájékozódás vaktérképen.

4. 5. MÉRÉS TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Információk gyûjtése a különféle mennyiségekrõl konkrét (szabvány egységekkel való) mérések során. Adott
területek lefedése négyzetlapokkal, következtetések a számításra. Adott területek rajzolása négyzethálós és
milliméterpapíron. Tömeg ûrtartalommal, ûrtartalom térfogattal való összehasonlítása. A kocka, négyzetes
oszlop, téglatest kirakása egységnyi kiskockákból. Derékszög, egyenesszög, hegyesszög, tompaszög mérése
lefedéssel, szögmérõvel. Ötletek gyûjtése „bonyolultabb” mérésekhez.
Adott mennyiségek meg- és kimérése különbözõ mérõeszköz alkalmazásával.
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4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Sokféle mennyiség mérése sokféle mértékegységgel. A felfedezett kapcsolatok megfogalmazása (egyenes- és
fordított arányosság). A mértékegységek és a helyiérték-tábla kapcsolata. Mennyiségek felírása tizedes tört
alakban. A tapasztalatok során szerzett összefüggések alkalmazása egyszerû számításokban. Át- és
beváltások.

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
A hosszúság mérése. Szabvány mértékegységek és váltószámok (kilométer, méter, deciméter, centiméter,
milliméter). A tömeg mérése. Szabvány mértékegységek és váltószámok (tonna, kilogramm, dekagramm és
gramm). Az ûrtartalom. Szabvány mértékegységek és váltószámok (hektoliter, liter, deciliter, centiliter,
milliliter). Edények ûrtartalmának összehasonlítása a térfogattal. A mértékegységek többszöröseit és
törtrészeit kifejezõ hekto-, kilo-, deka-, deci-, centi-, milli- szócskák és a megfelelõ rövidítések jelentése.
Összefüggése a tízes számrendszerrel.
Az idõ fogalma. Az idõhöz kapcsolódó mértékegységek, a köztük lévõ váltószámok. A terület
mértékegységei. A hatvány jelölés megerõsítése a területmértékekben. Váltószámok. A térfogat mérése.
Kisebb testbõl kirakható testek térfogatának mérése leszámlálással. Szögek csoportosítása szögméréssel.
Táblázatok készítése és közös elemzése mérési adatokból.

5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Az osztály tanulóiról szerzett újabb információk gyûjtése, rögzítése. Mért és gyûjtött adatok csoportosítása,
táblázatba rendezése, grafikon készítése. Táblázatok, grafikonok adatainak olvasása, értelmezése.
Táblázatok, grafikonok alapján a leggyakoribb elem kiválasztása. Adatok számtani közepének értelmezése.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
A kísérlet során az egyes események bekövetkezéseinek rögzítése. A biztos és a véletlen események
megkülönböztetése. A ,,lehet”, ,,biztos”, ,,lehetetlen” kifejezések értelmezése. Tippelések egy-egy esemény
bekövetkezésérõl a kísérlet elõtt. Valószínûbb és kevésbé valószínû események sorba állítása a várható bekö-
vetkezés alapján, az elképzelés összevetése az elvégzett kísérlettel. A tapasztalatok okaira magyarázatok
keresése.

6. INFORMATIKA

Tartalom, tevékenység
A számítógép perifériás egységeinek, funkcióinak, kezelésüknek megismerése (billentyûzet, monitor,
lemezmeghajtók, lemezek, nyomtató, egér, scanner). Az informatikai alapfogalmak megismerése: kód,
program, adat. Az operációs rendszer szerepe, fogalma, funkciói. Állományok, könyvtárszerkezet. A
könyvtárba való belépés, mozgások könyvtárstruktúrában. Háttértár és könyvtárak váltása, ismert helyen
lévõ állomány keresése, másolása más könyvtárba.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Egyszerû problémákat matematikai eszközökkel megold. Érzi a matematikai fogalmak további bõvítésének
lehetõségét. Felismeri az osztályba sorolás módszerét, és alkalmazza az ismert dolgok, fogalmak
ábrázolására. Állítások igaz vagy hamis voltát meg tudja állapítani. Ismeri egyes egyszerû esetekben a
kombinatorikus megoldás lehetõségét. A feltételek módosításával felismeri a lehetõségek számának
változását.
Tudja írni, olvasni a számokat a 100 000-es számkörben, és használja a számokkal kapcsolatos fogalmakat.
Képes a számokról való ismereteit alkalmazni a mindennapi életben. Érti a helyiértékes írásmód lényegét,
tudja felbontani a többjegyû számokat és a tizedes törteket, elhelyezni azokat helyiérték-táblázatba.
Az alapmûveleteket és összefüggéseiket értelmezi. A mûveleteket és inverzeiket konkrét esetekben érti.
Ismeri a mûveletek és a valóság összefüggéseit, a mûveletek helyes sorrendjét, a zárójelek szerepét, az
összeadást, kivonást, egésszel való szorzást törtszámok esetében is. Tud osztani közönséges törtet egész
számmal, egészszámokat kétjegyûvel.
A negatív számok mindennapi életben elõforduló néhány esetére és jelentésére példákat mond.
Jártas egyszerû szöveges feladatok önálló értelmezésében, a felesleges és a szükséges adatok
szétválasztásában, az adatok lejegyzésében. Tud megfelelõ megoldási tervet készíteni egyszerû szövegezésû
feladathoz, a megoldást megbecsüli, megtalálja és ellenõrzi, összeveti az eredményt a valósággal.
Érdeklõdik a havi bevételek felosztásával, és a kiadások megtervezésével kapcsolatosan. Gazdálkodik
értékpontjaival.
Relációkat pontos számhalmazok esetén értelmez. Táblázattal megadott összefüggéseket felismer, a szabályt
megalkotja. Sorozatoknál, relációknál a táblázat alapján felismeri a folytatás lehetõségét. Ismer
relációtulajdonságokat, értelmezi a táblázattal, diagrammal és fa-gráffal megadott relációkat.
A tapasztalati adatokat tudja táblázatba rendezni, felismer összetartozó elemeket. Próbálja a tanult fogalmak
felhasználásával a matematika nyelvén is megfogalmazni a felismert kapcsolatokat. Összefüggéseket keres a
táblázatok adatai között.
Adott számsorról önállóan tulajdonságokat állapít meg. A felismert szabályt a matematikai nyelv
alkalmazásával fejezi ki, a szabály alapján folytatja a megkezdett sorozatot.
Legyen képes tapasztalatait összegezni, esetleg átfogalmazni és felhasználni más problémák megoldásához.
Próbálkozzon a felvetett probléma többféle megoldásával is.
A konkrét mérések során érezzen rá az egyenes arányosság lényegére. Legyen képes testek hálójának
kiterítésére, építsen adott hálóból testet. Ki tudja számítani a négyzet és a téglalap területét. mm pontosan
mér. Képes a szerkesztõ eszközök használatára.
Adott tulajdonságokat kielégítõ elemeket kiválaszt adott alakzatok közül, ismeri a kocka, téglatest,
háromszög tulajdonságait, a kör alkotórészeit. Képes létrehozni eszköz segítségével alakzatok
transzformációit (tükrözés, nagyítás, kicsinyítés). Utasítások alapján tud egyszerû alaprajzokat, térképeket
rajzolni.
Képes mennyiségek (terület, térfogat, szög) mérésére lefedéssel, kirakással, leszámlálással. Ismeri a
mérõeszközöket. Elõállít különbözõ feltételekkel megadott mennyiségeket. Egyszerû számításokban át- és
beváltásokat végez. Célszerûen alkalmazza a mennyiség, a mértékegység és a mérõszám összefüggéseit a
különbözõ mennyiségekhez kapcsolódó problémamegoldás során. Ismeri a hosszúság, ûrtartalom, tömeg,
terület és idõ szabvány mértékegységeit, a köztük lévõ váltószámokat.
A cselekvés során megszerzett információk megértésére képes, részben önálló feldolgozására is.
Tapasztalatai alapján törekszik általánosságok megfogalmazására. Ismeri az adatfeldolgozás lehetséges
módjait, az adatgyûjtés, a rögzítés legegyszerûbb módszereit. Táblázatok grafikonok alapján tud
információkat szerezni. Érti a számtani közép lényegét. Szét tudja választani adott kísérlet lehetséges
kimeneteleit, van elképzelése a bekövetkezett események egyszerû rögzítésére.
Megpróbálja összehasonlítani adott kísérlethez kapcsolódó események gyakoriságait.
Ismeri a számítógép perifériás egységeit, az informatikai alapfogalmakat, az operációs rendszer fogalmát,
szerepét, funkcióit.
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MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA

1. 1. OSZTÁLYOZÁS, RENDEZÉS

Tartalom, tevékenység
Két vagy három véges halmaz metszete, uniója. Halmazok metszete, uniója, különbsége, kiegészítõ halmaza.
Halmazok alkalmazása, az ismeretek bõvítése, rendszerezése (számhalmazok, geometriai alakzatok, bármely
ismeret).

1. 2. SEJTÉSEK, ÁLLÍTÁSOK, IGAZOLÁSOK

Tartalom, tevékenység
Állítások a halmazok metszetérõl, uniójáról, különbségérõl, kiegészítõ halmazokról. Az állítások tagadása.
Egyszerû következtetések. Helyes következtetési sémák megismerése. Közlekedési-terv utazáshoz,
folyamatábra értelmezése állomásokon. Háztartási költségvetés.

1. 3. KOMBINATORIKUS GONDOLKODÁS

Tartalom, tevékenység
Egyszerû kombinatorikus feladatokban az elemek kiválogatása, rendezése az adott feltételeknek megfelelõen
az adatok tervszerû változtatásával.
A lehetõségek megtalálása, rendezése: fa-diagramok, táblázatok (Hányféleképpen lehet?) segítségével.

2. SZÁMTAN, ALGEBRA

2. 1. SZÁMFOGALOM

Tartalom, tevékenység
A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai. Számfogalom bõvítése 1 000 000-os számkörben.
Alaki, helyi, és valódi érték. Számok írása és olvasása. Számok szomszédai. Helyük a számegyenesen.
Kerekítések.
Közönséges és tizedes törtek olvasása és írása, összehasonlítása egyszerûsítéssel, bõvítéssel. Helyük a
számegyenesen. Nagyság szerinti rendezésük.
Tizedes törtek összehasonlítása. Adott pontosságú számszomszédaik megállapítása, adott pontosságú
kerekítésük. Tizedes törtek közelítõ helyének ábrázolása számegyenesen. Nagyság szerinti rendezésük. Tört
átalakítása tizedes törtté. Véges vagy végtelen szakaszos tizedes törtek.
Negatív számok értéke, összehasonlításuk, nagyság szerinti rendezésük. Helyük a számegyenesen.

2. 2. MÛVELETEK

Tartalom, tevékenység
Szóbeli összeadás, kivonás, szorzás, osztás, ellenõrzés, becslés. Arányossági következtetések (egyenes és
fordított arányosság). Írásbeli összeadás, kivonás, ellenõrzés. Írásbeli szorzás 3 és 4 jegyû szorzóval,
ellenõrzés. Írásbeli osztás 2 és 3 jegyû osztóval, ellenõrzés. Alapmûveletek törtekkel. Különbözõ nevezõjû
közönséges törtek összeadása és kivonása. Közönséges tört szorzása és osztása egésszel. Következtetés
egészrõl a részre. A századrész kapcsán a százalék fogalma. Egész osztása közönséges törttel. A reciprok
fogalma. Tizedes törtek összeadása, kivonása. Tizedes tört szorzása egésszel. Tizedes tört szorzása tizedes
törttel. Tizedes tört osztása egésszel. Egész osztása tizedes törttel. A feladatmegoldás során zárójelek
használata, a mûveletek sorrendje.
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2. 3. SZÖVEGES FELADATOK

Tartalom, tevékenység
Egy és két mûvelettel megoldható szöveges feladatok megoldásának gyakorlása. Szövegértelmezés,
adatgyûjtés. Egyenes és fordított arányosság felfedezése szöveges feladatokban. Zárójeles szöveges
feladatok: a helyes mûveleti sorrend felismerése. Egyszerû szöveges feladat alapján nyitott mondat felírása.
Nyitott mondathoz megfelelõ szöveg kiválasztása, alkotása.

2. 4. PÉNZHASZNÁLAT

Tartalom, tevékenység
Egy áltagos család, lakással kapcsolatos havi kiadásainak ismerete, értelmezésük. A víz-, gáz-,
villanyszámlák kiszámítási módjának megismerése, befizetésük módjai.
Értékteremtés: bevételek és kiadások tervezése, nyomon követése, az egyenleg zárása.

3. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

3. 1. ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tartalom, tevékenység
Relációk létesítése változó mennyiségek között: egyenes és fordított arányosság.
Állítások és azok megfordításainak megfogalmazása, az igazságtartalmuk vizsgálata;
Diagrammal, gráffal, táblázattal megjelenített összefüggések felismerése, kiegészítése.

3. 2. FÜGGVÉNYEK

Tartalom, tevékenység
Szabályjátékok táblázatba foglalása, a szabály felismerése, felírása jelekkel, betûkkel. Szabályjátékként egy
értékhez több alak rendelése. (Egész-, tizedes tört, közönséges tört.) A szabály mindkét irányban való
megfogalmazása. Szabályjátékok, gépjátékok a négy alapmûvelettel kapcsolatban. A függvény, mint
egyértelmû hozzárendelés. A függvény megadása az értelmezési tartomány, az értékkészlet és a
hozzárendelési szabály megadásával. Adott pontok ábrázolása a derékszögû koordináta rendszerben. Az
egyenes arányosság, mint speciális lineáris függvény.

3. 3. SOROZATOK

Tartalom, tevékenység
Fejszámolás gyakorlásaként: számtani szorozatok folytatása mindkét irányban. Negatív differencia esetén a
számolás folytatása a negatív számok irányában. Állandó különbségû és hányados sorozatok, törtmûveletek
gyakorlására is. Sorozatok mértékegységekkel. Néhány elemével adott sorozathoz többféle szabály keresése.

4. GEOMETRIA

4. 1. KONSTRUKCIÓK

Tartalom, tevékenység
Háromszögek szerkesztése három oldalból. Háromszögek szerkesztése két oldalból és a közbezárt szögbõl.
Háromszögek szerkesztése egy oldalból és a rajta fekvõ két szögbõl. A kocka és téglatest hálózatának
szerkesztése. A hálózat alapján a felszín kiszámítása. Henger és kúp elõállítása térben, rajzolása síkban.
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4. 2. ALAKZATOK TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Több tulajdonság teljesülésének felismerése. Minden tulajdonság rendszeres vizsgálata. Több tulajdonság
egyidejû teljesüléséhez konkrét alakzatok kiválasztása. Minden tulajdonság rendszeres vizsgálata. Több
tulajdonság szerinti csoportosítások, rendezések. A fõfogalmak kialakítása. Hibás rendezések javítása. Egy
ponttól állandó távolságra lévõ pontok keresése, egyenesen, síkon, térben.

4. 3. TRANSZFORMÁCIÓK

Tartalom, tevékenység
Háromszögek, négyszögek nagyítása, kicsinyítése. Háromszögek és különbözõ egyszerû formák tükrözése
szerkesztõ eszközökkel. A szimmetriából, nagyításból, kicsinyítésbõl adódó tulajdonságok alkalmazása
szerkesztésekben.

4. 4. TÁJÉKOZÓDÁS

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás, különbözõ vonatkoztatási rendszerekben. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerekben.
Térképen és földgömbön való tájékozódás.

.

4. 5. MÉRÉS TAPASZTALATSZERZÉS

Tartalom, tevékenység
Különbözõ mennyiségek mérése a mérendõ mennyiség tulajdonságainak megfelelõ mértékegységekkel. A
közelítõ pontosság. A térfogat mérése szabvány mértékegységekkel, következtetés a számításra.

4. 6. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MENNYISÉGEK KÖRÉBEN

Tartalom, tevékenység
Területszámítások, ugyanannak a területnek a lefedése más területegységekkel. A térfogat mérése kapcsán
mértékegységeinek összefüggései. Az egyenes és fordított arányosság fogalmának erõsítése konkrét
összefüggésekkel.

4. 7. MÉRTÉKEGYSÉGEK

Tartalom, tevékenység
Különbözõ mennyiségek (hosszúság, tömeg, ûr-, terület, idõ, térfogat) át- és beváltása a természetes számok
körében. Mennyiségek kifejezése tizedes törttel. Tizedes tört mérõszámú mennyiség kifejezése más
mértékegységekkel.
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5. STATISZTIKA, VALÓSZÍNÛSÉG

5. 1. ADATGYÛJTÉS, ADATELEMZÉS

Tartalom, tevékenység
Kitöltött kérdõívek válaszaiból következtetések levonása. Táblázatok, grafikonok adatainak további
értelmezése. Adatok számtani közepének közös meghatározása. Adott táblázathoz, grafikonhoz illõ
jellemzõk kiválasztása.

5. 2. VALÓSZÍNÛSÉGI JÁTÉKOK

Tartalom, tevékenység
Kísérletek lehetséges kimeneteleinek megadása. A biztos és a véletlen események megkülönböztetése,
indoklások a kísérlethez kapcsolódva. Gyakoriságok összehasonlítása. Két kocka dobásának lehetséges
kimenetelei: melyik összeg fordul elõ gyakrabban, melyik gyakoribb, az összeg paritása?

6. INFORMATIKA

Tartalom, tevékenység
Oktatóprogramok megismerése, mûködtetése. Szöveg és ábraszerkesztés. Kisebb méretû dokumentum
tervezése, szerkesztése. Margó, betûtípus, keresés, csere, másolás, áthelyezés, sorkiegyenlítés. Ábrák
rajzolása, kész rajzok módosítása. Táblázat beszúrása. Mentés, nyomtatás.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Megismerte a számítógép perifériás egységeit, az informatikai alapfogalmakat, az operációs rendszer
szerepét, funkcióit. Tanulmányai során használja a számítógépet.
A gyakorlati élet és a többi mûveltségi terület igényeihez is alkalmazni tudja a matematikából eddig szerzett
ismereteit, készségeit, a megértett és megtanult fogalmakat.

Képes a tanult számok, geometriai alakzatok és fogalmak adott szempontok szerinti halmazokba
rendezésére. Felismeri a halmazok egymáshoz való viszonyát. Érti a logikai ,,és”, ,,vagy” tartalmát.
Képes egyszerû kombinatorikus problémák megoldására az elemek rendezésével.

A gyakorlati élet és a többi mûveltségi terület igényeihez is alkalmazkodó számolási készsége kialakult.

Tudja írni, olvasni a számokat a racionális számkörben. Használja a számokkal kapcsolatos fogalmakat.
Biztos a számfogalma milliós számkörben. Ismeri és alkalmazza a helyiértékes írásmódot a törtrészre
kiterjesztve. Tud felbontani tizedes törteket is helyi értékük szerint. A racionális számokkal kapcsolatos
fogalmakat ismeri. A helyiértékes írásmódban leírt számokat, tizedes törteket is tudja nagyság szerint
rendezni.

A feladatok pontos értelmezése, az adatok lejegyzése után tud egyszerûbb összefüggéseket felírni a
matematika nyelvén. Az alapmûveleteket pontosan értelmezi és végzi a természetes számkörben, alkalmazza
összefüggéseit az inverz mûveletekkel. Jártassága alakult  ki a mûveletvégzésben a racionális számkörben.

Az egyes szöveges feladatokban felismeri a szükséges adatok szerepét, a felesleges adatokkal nem számol.
Egyszerû szöveges feladat alapján tud nyitott mondatot felírni. Ismeri a szöveges feladatok megoldásának
általános menetét.
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Tud a család mindennapjaiban cselekvõen részt venni: bevásárlás, csekkbefizetés, zsebpénzének beosztása:
gyûjtés bizonyos dologra. Ismeri a család havi kiadásait, a számlák ellenõrzésének, a havi díjak
kiszámításának módját.

Felismeri az egyenes arányosságot. Tapasztalatait, mérési eredményeit tudja táblázatba rendezni.
A számtani sorozatok képzési szabályát felismeri, tudja a sorozatot folytatni mindkét irányban.

Tud geometriai alakzatokat szerkeszteni. Képes a kocka és téglatest felszínének kiszámítására testháló
segítségével. Ismeri, és helyesen használja az alapvetõ geometriai fogalmakat alakzatok jellemzésénél,
a tanult síkidomok (téglalap, négyzet) kerületét, területét, azok mértékegységeit, felszín, térfogat fogalmait, a
háromszögek, négyszögek legfontosabb tulajdonságait, elnevezésüket, a speciális négyszögeket.
Felismeri az alakzatok egybevágóságát, hasonlóságát és azt tudja valamilyen módon igazolni. Felfedez
alakzatokban közös és eltérõ tulajdonságokat.

Képes pontok ábrázolására a koordináta rendszerben.

A mértékegység-választás szempontjait felismeri, tud adott mértékegységgel mérést végezni, majd a kapott
mennyiséget más mértékegységre váltani. Képes a hosszúság, terület, térfogat, ûrtartalom, tömeg és idõ
mértékegységeit a feladathoz alkalmazni, tudja azokat átváltani.

Következtetései alapján állítást tud megfogalmazni konkrét adatra vonatkozóan is. Tud dönteni, hogy
megszerzett ismeretei elegendõek-e adott problémák megoldásához.

Ismeri az ábrázolás és az elemzés legegyszerûbb módszereit. Táblázatok, grafikonok alapján információkat
szerez a jellemzõ adatok leolvasásával, illetve közös értelmezéssel.

Meghatározza egyszerû kísérlet lehetséges kimenetelét és tudja az adatokat rögzíteni. Próbálkozik sejtések
megfogalmazásával az események esélyeit illetõen. Legyen elképzelése az események gyakoriságának
meghatározására, összehasonlítására. Ismeri a ,,biztos”, ,,lehetséges”, ,,lehetetlen” fogalmakat.

Használ egyszerû számítógépes programokat, segítséggel képes egyszerû dokumentum létrehozására.
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Irodalomjegyzék

A matematika csodái mf. 1. o. (Dinasztia Kiadó)
A számok világa 1. (Schrondel Tankönyvkiadó)
A számok világa 2.
A számok világa (3.o.) (Schroedel Tankönyvkiadó)
Ábelné–dr. Révészné: Matematika feladatgyûjtemény. 10-12 éveseknek
Ábelné–Kecsediné–dr. Révészné: Matematika 5.-6. osztály
Andrásiné–Czeglédy–Czeglédyné–Hajdu–Novákné: Matematika 6. osztály
Ardai Éva–Tényi Katalin: Számolós színezõ: összeadás, kivonás 1. o. I., II. félév.
Ardai Éva–Tényi Katalin: Számolós színezõ: szorzás, bennfoglalás, mértékváltások
Az én matematikám 2. o. feladatgyûjtemény (Apáczai Kiadó, Celldömölk '94.)
Balogh Artúrné–Takács Gábor–Tarnai Ottóné: Matematika  8. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó,Bp.)
Baloghné–Kiss–Molnár–Tarnainé: Matematika 1. o. I., II. kötet (Tankönyvkiadó  Bp. '88.)
Baloghné–Tarnainé–Dr. Tóthné: Matematika 2. o. I., II. kötet (Tankönyvkiadó Bp. '89.)
Baloghné–Tarnainé–Dr. Tóthné: Matematika 3. o. (Tankönyvkiadó)
Baloghné–Tarnainé–Dr. Tóthné: Matematika: 4. osztály (Tankönyvkiadó)
Berkes Klára: Ki(s)számoló 5. osztály
Bertha Jánosné–Láda Bálintné: Gondolkodj velünk!
Czeglédy István–Hajdu Katalin: Matematika gyakorló II.
Czeglédy István–Hajdú Sándor: Matematika 5. osztály tankönyv. Matematika 5. osztály tanári kézikönyv
Czeglédy István–Hajdú Sándor: Matematika 6. osztály
Csahóczi Erzsébet: Töprengõ (Mozaik Oktatási Stúdió)
Dékány Judit: Kép és szöveggyûjtemény számolni tanuló gyerekeknek
Dr. Janza Károlyné: Mennyiség- tér- és formaismeret
Elek Károlyné: Játékos matematika feladatok 3. o. (Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. '96.)
Fejlesztõ munkalapok a számok világához (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Feladatgyûjtemény 3. osztályosoknak
Gáspár Ildikó: Gyakorlólapok a számjegyírás tanításához 1. osztály (Békés Megyei  Pedagógiai Intézet)
Gondolkodás és matek – játéklapok óvodásoknak és kisiskolásoknak
Gránizné Ribarits Valéria–Ligetfalvi Mihályné: Ki(s)számoló 4. osztály
Gyakorlólapok a készségszintû számolás fejlesztéséhez (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Gyakorlólapok a tükrösség tanításához
Hajduné Kotaszek Hedvig: Kiszámoló 3. o.– A mechanikus számolási készség fejlesztése (Calibra Kiadó,
Bp. '94.)
Házi feladat matematikából 1 osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó)
Házi feladat matematikából 5. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó Nyíregyháza 1998)
Házi feladatok matematikából 6. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó)
Homonnai és Társa Kiadó: Házi feladat matematikából: 1. osztály, 2. osztály
Homonnai és Társa Kiadó: Szöveges házi feladat matematikából: 1. osztály, 2. osztály
Homonnai Zoltán: Házi feladat matematikából 2. osztályosoknak, 3. osztályosoknak
Homonnai Zoltán: Házi feladat matematikából 3. 4.  osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó '96.)
Kallós Károlyné–Somogyiné Nagy Aliz: Ötlet, logika, matematika (Gárdonyi Géza Általános Iskola, Gyõr
'95.)
Kép és szöveggyûjtemény számolni tanuló gyerekeknek (Logopédiai Kiadó GMK Bp.)
Kiss Anna–Matekovits Mihály: Matekozik a család! (Magister '93 Kiadó, Bp. '96.)
Krausz Márta: Szöveges házi feladat matematikából 3. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó '96.)
Lexi
Lexi iskolás lesz
Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló 2. osztály.
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Matematika gyakorló munkafüzet 4. o. (Mozaik Oktatási Stúdió)
Megoldások (Okteszt Könyvkiadó '96.)
Méhes Vera: Számlépcsõ
Némethné Bakos Katalin: Az én matematikám 4.o.(Apáczai Kiadó)
Némethné Rakos Katalin: A mi matekunk 5. osztály
Némethné Rakos Katalin: A mi matekunk 5. osztály – Feladatgyûjtemény
Némethné Rakos Katalin: A mi matekunk 6. osztály
Némethné Rakos Katalin: Az én matematikám 1. o. tankönyv. (Apáczai Kiadó Celldömölk '94.)
Némethné Rakos Katalin: Az én matematikám 3. osztály. Az én matematikám feladatgyûjtemény 3. osztály
Némethné Rakos Katalin: Az én matematikám 4. osztály
Némethné Rakos Katalin: Matematika kézikönyv 1. osztály. Módszertani ajánlások
Novák Lászlóné–Hajdú Sándor: Matematika gyakorló I.
Szabályjátékok matematikából 3. osztályosok részére(Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft)
Színezd ki... és számolj te is! (Göncöl Kiadó)
Szondi Györgyné:  Rajzos számtan
Szöveges házi feladat matematikából 1. o. (Homonnai és Társa Kiadó)
Szöveges házi feladatok matematikából 4. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó)
Takács Gábor–Takács Gáborné: Matematika kondicionáló kisiskolásoknak
Takács Gábor–Takács Gáborné: Tanári kézikönyv Matematika 2. osztály
Takács Gáborné–Mátrai Józsefné–Tálas Józsefné: Matematika tk. 7. osztály. (Tankönyvkiadó, Bp. '87.)
Takács Gáborné–Takács Gábor: Matematika 1. o. II. kötet, 2. o. I. kötet (Tankönyvkiadó Bp. '93.)
Takács Gáborné–Takács Gábor: Matematika I. II. kötet
Takács Gáborné–Takács Gábor: Matematika tankönyv. 5. osztály (Tankönyvkiadó Bp. '92.)
Takács Gáborné–Takács Gábor: Matematika tankönyv. 6. osztály (Tankönyvkiadó, Pb. '92.)
Takács Gáborné–Takács Gábor: Matematika: 2. o. I., II. kötet (Tankönyvkiadó Bp. '93.)
Takács Gáborné–Takács Gábor: Tanári kézikönyv matematika 1. o.
Takács Gáborné–Takács Gábor: Tanári kézikönyv: 1. osztály, 2. osztály
Takács Gáborné–Tanács Gábor: Matematika 1. o. I. kötet. (Tankönyvkiadó; Bp. '93.)
V. G. Zsitomirszkij: Pontok, vonalak, síkidomok
Villányi Györgyné: Játék a matematika? – matematikai játékok gyûjteménye óvodapedagógusoknak
(Tárogató Kiadó)
Vinnai Péterné–Sinkáné Papp Mária: Matematikai fejtörõk – Játékosság, leleményesség, logika, matematika

Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök:

„Barátom a tört”
Állatok világa
Az állatkertben
Babilon-készlet
Bandolínók
Klipp-Klapp LÜK
Colorama (Ravensburger)
Colorix (Ravensburger)
Contrast (EDUKA)
Dámajáték
Derékszög vonalzók
Differix (Ravensburger)
Dobókocka
Dominók
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Egyenes vonalzó
Egységkockák
Emberek világa
Építõkockák
Erstes Zahlen 1,2,3…
Fa Puzzle (évszakok, foglalkozások)
Fali mágneses sakktábla
Formaazonosító
Formadominó
Francia kártya
Gazdálkodj okosan!
Halma
Helyiértéktáblázat
Hitelesített mérõpoharak
Hõmérõ
I know how to dress myself
Idõtáblázat
Játék a betûkkel
Játék óra
Játékautók
Játékpénz
Jumbo dominó
Kártyajátékok
Kérdezz, felelek
Kétkarú  mérleg
Kilogramm
Kirakható köbdeciméter
Kiteríthetõ négyzetméter
Köbdeciméter
Körzõ
Közlekedés világa
Labdák
Labirintusjáték
Lego-készlet
Literes mérõhenger
Logikai játékok
Logikai készlet
Logiko: A ház körül
Logi-sor
Mágneses számok
Magnetic tangram
Malomjáték
Manó Matek 1.
Manó Matek 2. 3.
Marokkó játék
Match the siluhouettes-LOTO
Matekos kirakó
Memória játékok
Mérleg, mérõpoharak
Mérleg, súlysorozat
Mérlegek
Mérõhengerek
Mérõszalag
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Mértani testek
Mértékváltó (Mûszaki Kiadó)
Mesterlogika
Méterrúd, mérõszalag
Mi ez? (Ravensburger)
Milliméterpapír
Mini LÜK
Minimat készlet
Mirror game
Mozaik malom
Mozaik sakk
Nap-Hold kirakójáték
Négyzetdeciméterek, négyzetcentiméterek
Négyzetméter, milliméterpapír
Number Scale
Olló
Óra, játékóra
Összerakható köbméter
Playing with the colours (EDUKA)
Pontrácsok, vonalhálók
Puzzle játék
Rész-egész összerakó
Reversi
Rulett játék
Sakk
Shapes and lines
Sík- és térmértani modellkészlet
Step by step (EDUKA)
Súlysorozat
Szabvány mérõhengerek
Számegyenes
Számítógép
Számkártya és jelkártya csomag
Számoló pálcika
Számológépek
Személymérleg
Szerkesztõeszközök
Színes rúdkészlet
Szögmérõ
Táblai szerkesztõeszközök
Tanulói hõmérõ
Threading and twisting
Transform
Wooden
Zsebtükör
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TÁRSADALOMISMERET

TÁRSADALOMISMERET 5–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 370 óra

Jellemzõk, alapelvek
A tantárgy az Ember és társadalom mûveltségterületet magába foglaló komplex tantárgy. Sajátos helyet tölt
be – az általános fejlesztési követelménnyel összhangban – a társadalmi cselekvõképesség kialakításában
azzal, hogy sokoldalúan tárja a tanulók elé a társadalomban élés lehetõségeit.
A történelem terület feldolgozásának alapvetõ szempontjai is a fentiekhez igazodnak: a történelem tényei,
eseményei, összefüggései az ember megjelenésének pillanatától társadalmi keretek között történnek, a
különbözõ társadalmak többféle társadalmi/emberi létezést mutatnak be. Ezeken az utakon – a kronológia
szerint – végighaladva, a feldolgozandó tartalomban elsõdleges helye a társadalmi jellemzõknek van, a
história a társadalmi jellemzõk megértésének eszközévé válik. Azaz, az eseményekben résztvevõk
szándékainak és azok következményeinek megfigyeltetése, felismertetése, megértetése a központi feladat.

A társadalmi ismeretek feldolgozása során a tanterv biztosítja, hogy a tanulók lehetõséget kapjanak a
legalapvetõbb társadalmi tevékenységek gyakorlására személyes élmények, szerepjáték formájában, a
legfontosabb ismeretek elsajátítására. Ezen keresztül, illetve ennek segítségével fejlõdnek képességeik,
formálódik saját társadalmi cselekvõképességük, kialakul és fejlõdik identitástudatuk. A tantárgy hozzájárul
a humán szocializációs rehabilitációs folyamat eredményességéhez.
A tananyag-elrendezése spirális-teraszos. Az ötödik osztályban tapasztalati szinten megismerkedik a tanuló
az emberiség múltjával, majd hatodik osztálytól az általános ismereteken túl mélyebb összefüggéseket,
politikai, társadalmi, gazdasági változásokat kísér figyelemmel. Ez az elrendezés biztosítja az életkori
sajátosságokhoz való fokozott igazodást, a tanulásban akadályozott tanulók fejlesztésében jól biztosítja a
képességfejlõdés optimális megvalósulását.
Az 5. évfolyamon az emberiség történelme valamennyi nagy korszakának, a történelmi korok jellemzõ
társadalomtípusainak megismerése történik. A megismerés életmód-központú, kiterjed a társadalmak
kultúrájára: az anyagi, a szellemi, a társadalmi kultúra értékeire egyaránt, valamint az életmód jellemzõire:
munka, lakás, ruházkodás, élelem, étkezés.
A 6–7–8. osztályos történelem eseménytörténeti feldolgozásaiban épít az 5. évfolyamon szerzett ismeretekre,
kialakult képességekre.
Egy-egy történelmi korszak, idõszak, esemény feldolgozásánál kiindulási alap a történelmi korról, a jellemzõ
társadalomtípus kultúrájáról, életmódjáról birtokunkban lévõ ismeret, ill. az ismeretek megszerzésével
kialakult kommunikációs, megismerõ és cselekvési képesség.
Így valósítható meg, hogy a tanulók ne csupán befogadói legyenek az információknak, hanem tudatosan
asszociáljanak: vessék össze az új és a régi ismereteket, válasszák ki az alapvetõ problémát és vessék azt
vizsgálat alá az egyéni vélemények megfogalmazásával.
Ötödik osztályban a társadalomismeret tanítása a gyermek saját életének eseményeibõl, családjának rövid
történelmébõl indul, így a múlt megismerése nem elvont ismeretek elsajátítását jelenti, hanem a gyermek
tapasztalataira épít. A megismerhetõ világ a következõ évfolyamokon egyre tágul. Nyolcadik osztályban a
szokásos ismétlés helyett a tanulók a megszerzett tudás felhasználásával saját megyéjük történelmét
dolgozzák fel, közvetlen környezetük helyszíneihez, eseményeihez kapcsolódnak a korábban elsajátított
ismeretek, mintegy integrálva a négy évfolyam ismeretanyagát.

Cél, feladat
Az emberiség és hazánk múltjából és jelenébõl szerzett tapasztalatok birtokában, a társadalmi változások
megértetésén keresztül olyan készségeket és képességeket alakítson ki a tantárgy, melyek segítségével a tanulók
képesek lesznek a társadalomban való eligazodásra, cselekvõ részesei lehetnek a társadalom alakításának.
A tanuló jusson szakszerû, reális történelmi ismeretekhez. Segítse az oktatás az érzelmileg is megalapozott
énazonosság-tudat, valamint a nemzeti és európai identitás kialakulását.
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Követelmény
Legyen képes az adott társadalmi viszonyok között saját szocializációs vonásai, társadalmi szerepei reális
felismerésére.
Ismerje az együttélés alapvetõ szabályait.
Tudja érvényesíteni társadalmi cselekvõképességét valamennyi társadalmi szintéren.
Fejlõdjön a tér-idõ tájékozódási képessége, az idõbeli viszonyítás képessége.
Legyen képes a szûkebb és tágabb környezetben való eligazodásra.
Tudja a tanult évszámokat. Az idõszalagon tudjon dolgozni,
Tud tájékozódni a történelmi térképen, és információt gyûjteni a térkép segítségével.
Ismerje meg a különbözõ társadalmak jellemzõ kultúráját, életmódját.
Legyen képes összefüggéseket felismerni és megfogalmazni az események és az emberek életmódja között.
Legyenek ismeretei a történelmi korok jellemzõirõl, legyen képes összehasonlítani ezeket, vegye észre a
jellegzetes eltéréseket.
Ismerje a társadalom rétegzõdését.
Érzékelje és értse meg a tanuló a társadalmi változások folyamatát, a történeti fejlõdést.
Legyen képes az ismert életmódjellemzõket a társadalom alapvetõ csoportjai szerint rendszerezni
Legyen képes a változások és az egyes csoportok életkörülményei közötti összefüggések felismerésére, azok
megfogalmazására.
Fedezze fel az ok-okozati összefüggéseket, az eseményeknek a társadalmi fejlõdésre gyakorolt hatását a
különbözõ társadalmi csoporthoz tartozók érdekeit
Ismerje az adott idõszak nevezetes történelmi eseményeit, azok elõzményeit és következményeit, jellemzõ
eseménytörténetét, tudjon az eseményekhez történelmi személyiségeket társítani.
Ismerje a korszak neves történelmi személyiségeit, nevükhöz fûzõdõ törekvéseket és eredményeket.
Érzékelje népünk történelmében az európai hatások szerepét.
Legyen képes érzékelni, felismerni a magyarság megõrzésének jelentõségét.
Legyen képes megalapozott véleménynyilvánításra, ítéletalkotásra, a törvényszerûségek felismerésére, a
hasznosítható tanulságok levonására.
Legyen képes az összefüggések, állásfoglalások megfogalmazására az egyes eseményekkel kapcsolatban.

A Társadalomismeret tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 5. 6. 7. 8.

A mindennapi élet színterein
túlmutató idõ, térfogalmak és
viszonyok

X

A múlt megismerésének forrásai X
A MÚLT MEGISMERÉSE

Az idõszámítás X

Téma óraszám 14

Õstársadalom X

Ókori keleti típusú társadalmak X

Ókori antik társadalmak X

Középkori társadalmak X

Újkori társadalmak X

TÁRSADALOM
TIPUSOK

Korunk társadalmak X

Téma óraszám 60

A zsákmányoló ember XÕSKOR

A termelõ ember X

Téma óraszám 8
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Ókori kelet X

Ókori Görögország X

Ókori Róma X

ÓKOR

A magyar nép eredete és vándorlása X

Téma óraszám 24

Feudális Európa X

A feudalizmus kialakulása
Magyarországon

X

KÖZÉPKOR

A feudalizmus virágkora
Magyarországon

X

Téma óraszám 42

KORA ÚJKOR A feudalizmus hanyatlása Európában X

A három részre szakadt ország X

Küzdelmek az ország egyesítéséért X

A FEUDALIZMUS
HANYATLÁSA
MAGYARORSZÁGON

A hazáért és szabadságért X

Téma óraszám 27

Az angol polgári forradalom és kora X
A nagy francia forradalom és kora
Az ipari forradalom és a
gyáriparkialakulása

X

AZ EURÓPAI
FORRADALMAK  ÉS A
KAPITALIZMUS
KIAKULÁSA

A kapitalizmus jellemzõi X
Téma óraszám 25

Magyarország a Habsburg Birodalom
része

X

A reformkor X
Az 1848-as forradalom X

A POLGÁROSODÁS
MAGYARORSZÁGON

A szabadságharc X
Téma óraszám 35

Az önkényuralom és kiegyezés XA POLGÁROSODÁS
KIBONTAKOZÁSA
MAGYARORSZÁGON Magyarország fejlõdése a XIX.

század végén
X

Téma óraszám 15

Az I. világháború társadalmi,
gazdasági elõzményi

XAZ I. VILÁGHÁBORÚ

Az I. világháború eseménytörténete X
Téma óraszám 12

Oroszországi forradalmak X
A demokrácia kezdete hazánkban X
A Tanácsköztársaság X
Az európai diktatúrák X

A KÉT VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTT

A Magyarország Európában a II.
világháború elõtt

X

Téma óraszám 32

A II. világháború elõzményei és
kezdete

X

A háború eseménytörténete X

II. VILÁGHÁBORÚ

Magyarország a II. világháborúban X
Téma óraszám 25
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A megosztott világ X
Magyarország 1945–1956 között X
A Kádár-korszak X

KORUNK TÖRTÉNELME

Visszatérés a demokráciához X
Téma óraszám 30

TÖRTÉNELEM A MEGYE
TÉRKÉPÉN

X

Téma óraszám 12

ÖSSZES ÓRASZÁM 74 74 111 111

A tantárgy óraszámai

Órafelosztás
Évfolyam 5. 6. 7. 8.
óra/hét 2 2 3 3
Éves óraszám 74 74 111 111

Értékelés
A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás-, Kommunikáció-, Szocializáció fejlõdési vizsgálattal,
illetve különleges esetekben, az Adaptációs Programban leírt eszközökkel végezzük, a diagnosztizáló munka
alapján megalkotott Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) szerint folyik a tanuló fejlesztése a tantervi tartalmakkal.
A fejlesztés értékelését az EFT rendszeres, félévi felülvizsgálatával lehet elvégezni.
Az osztályozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szöveges értékelésre.
Az értékelésben nagyobb szerepet kap a gyermek folyamatos megfigyelése és a szóbeli értékelés,
megerõsítés. A szóbeli feleletek és a tevékenységek értékelése mellett kisebb szerep jut a feladatlapoknak,
melyek a teljesítményt és tudást mérik. A tanulmányi elõmenetelének értékelésében meghatározó az
önmagához mért fejlõdés, melynek aktív résztvevõje a gyermek maga is, saját munkájáról alkotott
véleményével.

Fejlesztési feladatok
A társadalomismeret tantárgy keretén belül is érvényesül a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és
rehabilitációs tevékenység, melyet biztosít a spirális felépítés, a társadalmaknak, a történelmi folyamatoknak
más-más szempontból történõ ,,visszatérései” és az egyéni fejlesztés.
Kiemelt feladat az ismeretszerzés, az emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének
lehetõségeit minél szélesebb körben biztosítani: hallott, olvasott elbeszélõ szövegek, filmek, médiatár,
könyvtár, múzeum, tanulmányi kirándulás segítségével. A szövegfeldolgozó technikák, a könyv- és
könyvtárhasználati ismeretek, az írásbeli és egyéb vizuális kifejezésformák készségszintû fejlesztése. Az
egyéni tanulási stratégia támogatása a tárgyi cselekvéses tapasztalástól a szemléletes képi megismerésen
keresztül az elvont verbális megértésig.
A tantárgy sajátosságaiból következik a pszichés funkcióknak, a megismerési folyamatoknak, a gondolkodás
mûveleteinek integrált fejlesztése.
Gondolkodásukban az érzékenység növelése a problémák lényege, okai, összefüggéseik és a megoldások
keresése iránt. Az egyetemes emberi civilizáció eredményeinek, a különbözõ kultúrák és szokások
megismerése, a pozitív beállítódáshoz, a környezettudatos magatartás kialakulásához nyújt átfogó segítséget
a személyiség fejlõdésében.
A kritikai gondolkodás fejlesztésében fontos feladat a lényegkiemelés, a kérdések, feltevések önálló
megfogalmazása, a jellemzés, érvek gyûjtése, alkalmazása, a fikció és a valóság megkülönböztetése.
A térben és idõben való tájékozódás különös nehézségei miatt szükséges nagy hangsúlyt fektetni a
viszonyításokra, az állandó térképhasználatra és széleskörû szemléltetésre.
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TÁRSADALOMISMERET 5. ÉVFOLYAM

 Témakörök, tevékenységek, tartalmak

1. A MÚLT MEGISMERÉSE

1. 1. A MINDENNAPI ÉLET SZÍNTEREIN TÚLMUTATÓ IDÕ-TÉRFOGALMAK ÉS
VISZONYOK

Tartalom, tevékenység

Tapasztalatok gyûjtése a gyerek életébõl, a megélt múlt. Ismeretek gyûjtése az idõsebb családtagok
múltjáról, családfa, családtörténet. Képek, írások, tárgyak a múltból, idõrendi sorrendbe rendezés. Az iskolai
közösség, az iskola múltja. Hol jártam? – a gyerek utazási emlékei. Anyaggyûjtés a közvetlen környezetben
élõ felnõttek utazásairól. Ház–utca–falu, város–ország–földrész–Föld – a gyûjtött anyag rendezése.
Ismerkedés a történelmi térképpel.
Képgyûjtemény készítése a múltról, rendezése idõrendbe. Vaktérképen földrészek színezése.

1. 2. A MÚLT MEGISMERÉSÉNEK FORRÁSAI

Tartalom, tevékenység
Tárgyi és írásos emlékek a közelmúltból. Családi fényképek, iratok, tárgyak. Tárgyi és írásos emlékek a
régmúltból. A múzeum, a gyûjtemények. A régészek munkája. A cigányság emlékei. Kiállítás rendezése az
összegyûjtött írásos és tárgyi emlékekbõl.

1. 3. AZ IDÕSZÁMÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A keresztény idõszámítás, Jézus élete. Az idõszámítás egységei. A történelmi korok. Idõszalag készítése,
jelölések.

2. TÁRSADALOM TÍPUSOK

2. 1. AZ ÕSTÁRSADALOM

Tartalom, tevékenység
Az ember kiemelkedése az állatvilágból. Az õsember szerszámai és eszközhasználata: kõbalta, kõhegyû
dárda, íj, nyíl, háló, csónak, szigony, cserépedények. Zsákmányoló életmód: vadászat, halászat, gyûjtögetés.
Termelõ életmód: földmûvelés, állattenyésztés, az elsõ mesterségek.  Az õsember lakhelye, ruházata, ételei.
A társadalom közösségei: horda, család. Az õsember szellemi kultúrája: varázslat, áldozat, természetimádás.
Az õsember kapcsolata az élõ és élettelen természettel (állatszelídítés, a tûz megismerése). Dramatizálás a
témában. Könyvekbõl gyûjtõmunka.

2.2. AZ ÓKORI KELETI TÍPUSÚ TÁRSADALMAK

Tartalom, tevékenység
Az anyagi kultúra jellemzõi: a földmûvelés eszközei, termékei, az állattenyésztés eszközei termékei, a
kézmûvesség eszközei, épületek, ruházat. A szellemi kultúra jellemzõi: a tudományok megjelenése:
építészet, matematika, csillagászat, írás.
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Az életmód jellemzõi: a munka hadviselés, rabszolgatartás, a gyerekek élete, társadalmi közösségi formák:
családok, faluközösségek. Modell vagy makett készítése. Beszámolás a térkép segítségével.

2. 3. AZ ÓKORI ANTIK TÁRSADALMAK

Tartalom, tevékenység
Az antik Görögország. Az anyagi kultúra elemei: a kézmûvesség eszközei, a mezõgazdaság jellemzõ
eszközei. A jellemzõ közösségi formák: városállami közösségek, a népgyûlés. A szellemi kultúra örökségei:
a görögök hitvilága, a görög mitológia. Az életmód jellemzõi: a görög piac, a görög lakás és fürdõ, az
öltözködés jellemzõi. A görög színház, olimpiai játékok, görög iskolák, görög harcosok. Az antik Róma. Az
anyagi kultúra elemei: a mezõgazdaság, a kézmûvesség eszközei. A jellemzõ közösségi formák: család. A
szellemi kultúra örökségei: a rómaiak hitvilága, római mondák. Az életmód jellemzõi: a római
rabszolgamunka jellegzetességei, a lakóházak, bérházak, a római fürdõ, az öltözködés jellemzõi. Cirkusz,
kocsiversenyek, római iskolák. Dramatikus játék. Illusztráció készítése.

2. 4. A KÖZÉPKORI TÁRSADALMAK

Tartalom, tevékenység
Európai feudális államok. Az anyagi kultúra elemei: a földmûvelés jellemzõ eszközei, a feldolgozóipar
jellegzetes eszközei. A közösségi élet jellemzõi: család, majorság, falu, város, mûhelyek. Az életmód
jellemzõi. Jellemzõ településformák. A feudális Magyarország jellemzõi. Az anyagi kultúra elemei: a
mindennapi élet használati eszközei. A közösségi élet, az életmód jellemzõi. A cigányság életmódbeli
jellegzetességei, foglalkozásai a középkorban. Kis könyv készítése.

2. 5. AZ ÚJKORI TÁRSADALMAK

Tartalom, tevékenység
Az anyagi kultúra elemei. A társadalom különbözõ csoportjai.  Az életmód jellemzõi.  A gyerekek élete a
kapitalizmusban. Földrajzi felfedezések és hatásuk Európára. Dramatizálás az adott témában.

2. 6. KORUNK TÁRSADALMA

Tartalom, tevékenység
Az anyagi kultúra jellemzõi. A jellemzõ közösségi formák. Az életmód jellemzõi. A cigánytelepek
kialakulása, élet a cigánytelepen. A cigányság aktuális problémái. Tévé, rádió hallgatása, újságcikkek
olvasása, újságszerkesztés. Beszélgetés a témáról.

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri a legjellemzõbb forrás lehetõségeket a régmúlt megismeréséhez, a keresztény idõszámítás alapját, az
idõszámítás fõ egységeit (év, évtized, évszázad, évezred), az évszázadok jelölését római számokkal,
különbözõ típusú társadalmak kultúrájának, életmódjának legjellemzõbb vonásait, a történelmi korok
nevezetes földrajzi helyszíneit.

Tudja azokat földrészek szerint egyeztetni, a térképen megmutatni, történelmi térképek segítségével
ismereteket szerezni.
Ismeri az emberré válás alapmozzanatait, az õsember szerszámait, használati eszközeit, a közösségi élet
formáit, életmódját
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Képes a jelenhez és az adott helyhez viszonyított képzeletbeli eltávolodásra, a kor tipikus létezésformáinak
dramatikus játékban történõ megjelenítésére, történelmi idõben való tájékozódásra, a nagy történelmi korok
szerint.

Képes az idõszalagon évszámokat, a történelmi korok elnevezéseit elhelyezni, dramatikus játékban
megeleveníteni az õsi létezési formát.
Képes a hasonlóságok és különbözõségek észrevevésére.
Idõrendben meg tudja nevezni a nagy történelmi korokat, példákkal tudja bizonyítani a természeti erõknek a
társadalom fejlõdésére gyakorolt hatását.

Megnevezi, látható jellemzõk alapján felismeri a kor embereit, eszközeit, tárgyait, tevékenységeit.
Megnevezi, látható jellemzõk alapján felismeri kik éltek az ókori keleti és antik típusú társadalmakban, a
középkori, az újkori társadalmakban milyen jellemzõ eszközeik, tárgyaik voltak, melyek voltak a
legjellemzõbb tevékenységeik.

Be tud számolni legalább 4-5 mondatban a választott országról, az õsemberrõl, vagy életének egy
eseményének megjelenítése társaival elõzetes felkészülés után.
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TÁRSADALOMISMERET 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. ÕSKOR

1. 1. A ZSÁKMÁNYOLÓ EMBER

Tartalom, tevékenység
Az õsember életmódjáról tanultak felelevenítése. Az õskorból származó régészeti emlékek Magyarországon.
Zsákmányoló foglalkozások: vadászat, halászat, gyûjtögetés. Az elosztás, együttélés jellemzõi. Kiselõadás
tartása. Illusztráció készítése.

1. 2. A TERMELÕ EMBER

Tartalom, tevékenység
Az ember és a természet minõségileg új viszonya: a termelés. A kereskedelem kezdetei. A zsákmányoló és a
termelõ ember életmódjának különbözõségei. A vagyoni különbségek megjelenése – társadalmi csoportok
kialakulása. Produktum: tárgy, termelõeszköz készítése.

2. ÓKOR

2. 1. ÓKORI KELET

Tartalom, tevékenység
Az ókor nagy birodalmai: Egyiptom, Mezopotámia, Kína, India. Egyiptom a Nílus ajándéka – az öntözéses
földmûvelés. Tulajdonviszonyok megjelenése. Közösségi tulajdon, a föld használata. Magántulajdon.
Társadalmi rétegzõdés: fáraó, papok, írnokok, katonák, kézmûvesek, parasztok, rabszolgák.
Társadalmi közösségi formák: birodalom, városállam.
A természet és ember viszonya: vallási képzetek.
Rajzos térképvázlat készítése. Jelképek, szimbólumok tervezése. Filmnézés.

2. 2. ÓKORI GÖRÖGORSZÁG

Tartalom, tevékenység
Hellász városállamai. Athén lakói, a demokratikus államszervezet.
A demokrácia kezdete: a népgyûlés. Spárta, a katonaállam. Ókori olimpiai játékok. Olümposz istenei.
Dramatizálás a választott témából. Filmnézés.

2. 3. ÓKORI RÓMA

Tartalom, tevékenység
Róma alapítása. Új társadalmi forma: a köztársaság. A császárság jellemzõi. A rabszolgatartás. Rómaiak
hazánk területén. A kereszténység kialakulása. A Biblia világa. A római birodalom bukása.
Szóbeli beszámoló a térkép segítségével.

2. 4. A MAGYAR NÉP EREDETE ÉS VÁNDORLÁSA

Tartalom, tevékenység
Élet az õshazában. Õseink vándorlása, életmódja, közösségi formái. Honfoglalás, letelepedés.
A cigányok õshazája, vándorlása, nevek, nemzetségnevek, személyekhez fûzõdõ ragadványnevek.
Rajzos térképvázlat készítése a vándorlásról, honfoglalásról, cigányok vándorlásáról. Illusztráció készítése az
eredetmondákról. Könyvtári kutatómunka, eredetmondák keresése. Diafilm nézése.
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3. KÖZÉPKOR

3. 1. A FEUDÁLIS EURÓPA

Tartalom, tevékenység
Társadalmi rétegzõdések: király, földesúr (hûbéres), kézmûves, paraszt, jobbágy. Tulajdonuk, életmódjuk. A
társadalmi munkamegosztás alapja a föld tulajdonjoga.
Fogalmazás a témáról. Magyarázórajz készítése (hierarchia).

3. 2. A FEUDALIZMUS KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Tartalom, tevékenység
A régi és az új rend küzdelme. Géza fejedelem. A legyõzöttek földjeinek birtokbavétele, a hatalom
megszerzése. I. István. Az államalapítás. I. László. Az új rend megszilárdítása. Könyves Kálmán. A
törvényhozás. A királyi hatalom gyengülése. A tatárjárás. IV. Béla. Az ország újjáépítése. Az Árpád-kor
mûveltsége. A mûveltség hordozója az egyház. A cigányok letelepedése Magyarországon, az elsõ írásos
említés.
Illusztrációk készítése. Jelképek, címerek másolása. Könyvtári kutatómunka. Könyvecske készítése.

3. 3. A FEUDALIZMUS VIRÁGKORA MAGYARORSZÁGON

Tartalom, tevékenység
Károly Róbert. Katonai, gazdasági intézkedések. I. Lajos. Társadalmi differenciálódás, új törvények, hódító
háborúk. Zsigmond. Rendi képviseletek. Papság, nemesek, városi polgárok. Hunyadi János. Népfölkelõ
hadsereg, harc a törökök ellen. A nándorfehérvári csata. Hunyadi Mátyás, a királyi hatalom megszilárdítása.
Dózsa György parasztháborúja. A paraszti terhek növekedése. II. Lajos. A mohácsi csata. Választott
kódexlap, iniciálé készítése.

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Belátja, hogy az ember és természet viszonyának társadalomformáló hatása van.
Képes ismeretei, a jellemzõ tulajdonviszonyok alapján összefüggéseket felismerni az életmód alakulása és a
társadalmi fejlõdés között.
Ismeri a társadalmi fejlõdés szempontjából kiemelkedõ történelmi eseményeket.
Gyûjtõmunkája során szerzett ismereteit összehasonlítja jelenkori tapasztalataival.
Képes a történelmi események egyéni szóbeli, írásbeli vagy képi síkon történõ reprodukálására.
Megismeri, szóbeli és írásbeli beszámolóiban használja a történelem szakszókincsét.
Ismeri és használja a következõ fogalmakat: állattenyésztés, demokrácia, elsõ ipari mesterségek,
feudalizmus, földesúr, földmûvelés, gyûjtögetés, halászat, honfoglalás, jobbágy, kereskedelem,
kereszténység, királyság magántulajdon, õshaza, õsközösség, öntözéses földmûvelés, polgár, rabszolgaság,
termelõ életmód, vadászat, zsákmányoló életmód.
Meg tudja nevezni a korszak jelentõs uralkodóit a nevükhöz fûzõdõ legfontosabb eseményekkel,
intézkedésekkel.
Érti, hogy az életben maradás szükségszerû feltétele volt a szükségleten alapuló egyenlõség, érti az
õsközösség felbomlásának okait.
Különbséget tud tenni a zsákmányoló és a termelõ õsember életmódja között.
Ismeri az ókori államok társadalmi szerkezetét, néhány jelentõs történelmi eseményét, személyét.
Ismeri az athéni demokrácia mûködésének alapjait, az ókori olimpiák jellegzetességeit, a görög mitológiát.
Ismeri Róma alapításának történetét, hazánk fõ római kori emlékeit.
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Összefüggéseket lát a társadalomszerkezet és az életmód között, összehasonlítja Athén és Spárta
városállamokat.
Ismeretei vannak a kereszténység kialakulásáról, a fõbb keresztény ünnepek eredetérõl, a Bibliáról.
Ismeri népünk eredetét, a cigány nép õshazáját, vándorlásának állomásait, a vándorlók életmódját
Ismeretei vannak a korszak társadalmi változásairól, a magyar állam fejlõdésének irányairól: a kereszténység
felvételének szükségszerûségérõl, az ország európai tekintélyének növekedésérõl, az államalapítás
jelentõségérõl, a belsõ és a külsõ ellenséggel vívott harcok hatásairól, a királyi hatalom szerepérõl, a
társadalmi differenciálódásról, a török veszély hatásairól, a parasztság elégedetlenségének okairól, a
parasztfelkelések hatásáról, a parasztháború utáni állapotokról, a török betelepedés hatásairól.
Ismeri és el tudja helyezni az évszázadban a következõ évszámokat: 476, 895–900,1001, 1241-1242,
1301,1456, 1514, 1526.
Érzékeli az idõ tagoltságát, tud tájékozódni az események sorrendjében, megkülönböztet jelent, múltat,
régmúltat. Tudja évszázadokban évszám szerint az eseményeket elhelyezni.
Tud tájékozódni a történelmi térképen, meg tudja mutatni a térképen legjelentõsebb ókori államokat, Római
Birodalmat, Pannóniát, a vándorlás állomásait végigkövetni.
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TÁRSADALOMISMERET 7. ÉVFOLYAM 

TÖRTÉNELEM: ÚJKOR

1. A FEUDALIZMUS HANYATLÁSA EURÓPÁBAN. A KORA ÚJKOR

Tartalom, tevékenység
Technikai fejlõdés. A nagy földrajzi felfedezések. Amerika felfedezése, következményei. A gyarmatosítás. A
felfedezések gazdasági és társadalmi hatásai: A manufaktúrák. A reformáció és az ellenreformáció.
Hajónapló készítése. Leírás a felfedezésekrõl, utazásokról. Könyvtári kutatómunka. Filmnézés.

2. A FEUDALIZMUS HANYATLÁSA MAGYARORSZÁGON

2. 1. A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG

Tartalom, tevékenység
Az ország három részre szakadása. Összetartó erõk: gazdaság, vallás, kultúra. Élet a török hódoltság
területén. Élet a királyi Magyarországon. Élet az Erdélyi Fejedelemségben. A cigányság helye a kor
társadalmában.
Tévéjátékok, filmek megtekintése. Összehasonlító elemzés szóban vagy írásban.
Verstanulás, daléneklés. Képgyûjtés, gyûjtemény készítése építészeti emlékekrõl. Makett készítése.

2. 2. KÜZDELMEK AZ ORSZÁG EGYESÍTÉSÉÉRT

Tartalom, tevékenység
Erdély a függetlenségi küzdelmek kiindulópontja. Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége.
A királyi Magyarország. Zrínyi Miklós. A török kiûzése Magyarországról – nemzetközi összefogás.
Habsburg uralom.
Képek gyûjtése. Szókeresõ betûrejtvény.

2. 3. A HAZÁÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT

Tartalom, tevékenység
A szabadságharc kezdete és elsõ szakasza: katonai szervezés, gazdasági intézkedések. Az ónodi
országgyûlés jelentõsége. A szabadságharc második szakasza: a dunántúli hadjárat, a szabadságharc
leverése, a szatmári béke. Kuruclexikon készítése.

3. AZ EURÓPAI FORRADALMAK ÉS A KAPITALIZMUS KIALAKULÁSA

3. 1. AZ ANGOL POLGÁRI FORRADALOM ÉS KORA

Tartalom, tevékenység
Az angol polgárság céljai.  Háború a király ellen. A köztársaság. Az alkotmányos királyság.
Filmnézés. Illusztráció készítése a korból. Könyvtári kutatás: angol várak. Az angol himnusz meghallgatása.

3. 2. A NAGY FRANCIA FORRADALOM ÉS KORA

Tartalom, tevékenység
Franciaország a XVII. században. A francia forradalom eseményei. A polgári köztársaság. A napóleoni
háborúk és Európa.
Szerepjáték, fogalmazás. Színházi elõadásról felvétel megtekintése. A francia himnusz meghallgatása.
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3. 3. AZ IPARI FORRADALOM, A GYÁRIPAR KIALAKULÁSA

Tartalom, tevékenység
A gõzgép felfedezése, alkalmazása a textiliparban. A gyári munka jellemzõi: gazdasági, társadalmi hatások.
A közlekedés forradalmasítása. Gõzmozdony, gõzhajó.
Modellkészítés a technika vívmányaiból. Illusztráció készítése.

3.4. A KAPITALISTA TÁRSADALOM

Tartalom, tevékenység
A kapitalista társadalom rétegzõdése: vállalkozó polgárság, munkás, paraszt, az értelmiség. A
munkásosztály. A munkásmozgalom kialakulása.
Magyarázórajz, történelmi tabló készítése.

4. A POLGÁROSODÁS MAGYARORSZÁGON

4. 1. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOM RÉSZE

Tartalom, tevékenység
Az önállóság részleges megõrzése. Állandó hadsereg. Mária Terézia gazdaságpolitikája és vámrendelete.
II. József intézkedései. A bécsi udvar hatása a magyar mûveltségre. A magyar jakobinus mozgalom.
Rajz készítése a különbözõ társadalmi csoportok életkörülményeirõl.

4. 2. A REFORMKOR

Tartalom, tevékenység
Élet a reformkorban: a nemesek, a polgárok és a parasztok világa. Széchenyi István programja és
eredményei. Táncsics Mihály programja és eredményei. Kossuth Lajos programja és eredményei. A
reformkori törvényhozás. A reformkori országgyûlések fõbb témái. Nemzeti kultúránk kibontakozása:
nyelvújítás, tudomány, mûvészetek. Történetek híres cigány személyekrõl.
Könyvkészítés a korról, kiemelkedõ személyekrõl.

4. 3. AZ 1848-AS FORRADALOM

Tartalom, tevékenység
Forradalmak Európában. A forradalom eseményei. Az áprilisi törvények.
Szituációs játék.

4. 4. A SZABADSÁGHARC

Tartalom, tevékenység
A szabadságharc elsõ szakasza: az elsõ támadás, a pákozdi csata. A szabadságharc második szakasza: a
decemberi fordulat. Kormányülés Debrecenben. Bem sikerei Erdélyben. A szabadságharc harmadik
szakasza: a tavaszi hadjárat. A Függetlenségi Nyilatkozat. A szabadságharc leverése: a világosi
fegyverletétel. A nemzetiségek helyzete és szerepe a szabadságharcban. A forradalom és szabadságharc
eredményei.
Dramatizálás: sorsdöntõ csata elõtti vezérkari megbeszélés. Terepasztalon modellezés.
Illusztráció készítése csatajelenetekrõl.



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 381

5. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA HAZÁNKBAN, A KIEGYEZÉS KORA

5. 1. AZ ÖNKÉNYURALOM ÉS A KIEGYEZÉS

Tartalom, tevékenység
Az aradi vértanúk. Haynau rémuralma. A Bach-rendszer. A kiegyezés. Az Osztrák–Magyar Monarchia
létrejötte.
Esszé írása a kiegyezésrõl.

5. 2. MAGYARORSZÁG A XIX. SZÁZAD VÉGÉN

Tartalom, tevékenység
A mezõgazdaság kapitalista átalakulása. Az ipar kapitalista átalakulása. A társadalom átalakulása, paraszt- és
munkásmozgalmak. Városok, a fõváros jellemzõi. A korszak mûveltsége: iskola, tudomány, mûvészet, sport
(cigány mûvészek). A cigányok életmódbeli változásai. A Millennium.
Képgyûjtemény épületekrõl, eseményekrõl, divatról.

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri a három országrész jellemzõit, Bocskai István és Bethlen Gábor törekvéseit, tevékenységüknek a
gazdasági, kulturális, társadalmi fejlõdésre gyakorolt hatását.
Ismeri a kapitalista társadalom jellemzõ csoportjait megnevezni, életmódjukról beszámolni.
Ismeri a polgári átalakulás kiemelkedõ eseményeit, azok következményeit, kapitalizmus kialakulását
eredményezõ technikai és tudományos változásokat.

Ismeri a forradalom eseménytörténetét, abban a kiemelkedõ személyek – márciusi ifjak – szerepét.
Ismeri a szabadságharc kibontakozásának körülményeit, okait, a fõbb eseményeket, katonai, gazdasági
intézkedéseket, a leverés okait, a Habsburg Birodalom részeként mûködõ Magyarország gazdasági,
társadalmi jellemzõit, Habsburg önkényuralmi törekvéseket.
Ismeri a mezõgazdaságban és az iparban bekövetkezett változások jellemzõit.
Ismeri az angol polgári és az ipari forradalom célját.
Ismeri a nagy francia forradalom tömör eseménytörténetét, az ipari forradalom fõbb eredményeit, néhány
feltaláló nevét.
Ismeri az egyes társadalmi csoportok érdekeit a polgárosodásért folytatott küzdelemben.
Ismeri az elsõ világháború kitöréséhez vezetõ elõzményeket, kitörésének közvetlen okát, a jelentõsebb
fronteseményeket.
Ismeri a háborús szövetségeket és céljaikat a háború jelentõsebb eseményeit.
Ismeri a következõ fogalmakat: alkotmányos királyság függetlenség, szabadságharc, ipari forradalom,
polgári forradalom polgári köztársaság kapitalizmus, munkás, tõkés, munkásmozgalom gyár, gyáripar
reform, reformkor dualizmus, kiegyezés, világháború.
Tudja, hogy a gõz energiájával hajtott gépek megjelenése változást eredményezett a termelésben,
gazdaságban, a társadalomban.
Tudja értékelni a magyar jakobinusok elképzeléseit, a magyar nép reformkori törekvéseit.
El tudja helyezni évszázadba a következõ évszámot: 1492, 1541, 1640, 1686, 1703–1711, 1848/49, 1867.
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TÁRSADALOMISMERET 8. ÉVFOLYAM

A VILÁG KÉPE A KÉSÕ ÚJKORTÓL NAPJAINKIG

1. AZ I. VILÁGHÁBORÚ.

1. 1. AZ I. VILÁGHÁBORÚ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ELÕZMÉNYEI

Tartalom, tevékenység
Törekvés a világ újrafelosztására. Az imperializmus. Fegyverkezés, háborús szövetségek.
Hazánk a XX. század elején. A gazdaság fejlõdésének felgyorsulása. A boldog békeévek. A társadalom
jellemzõi, a választási rendszer.
Térkép készítése.

1. 2. AZ I. VILÁGHÁBORÚ ESEMÉNYTÖRTÉNETE

Tartalom, tevékenység
A szarajevói merénylet. A háború kezdete. Villámháború – állóháború. Frontesemények. A háború
befejezése. Hazánk a háborúban. A trianoni béke és következményei.
Haditudósítás írása.

2. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2. 1. OROSZORSZÁGI FORRADALMAK

Tartalom, tevékenység
A februári forradalom. A bolsevikok hatalomra kerülése. A proletárdiktatúra. A Szovjetunió megalakulása.
Orosz himnusz meghallgatása. Eseményekrõl illusztráció készítése. Híres orosz épületekrõl képgyûjtés.
Diaképek megtekintése.

2. 2. A DEMOKRÁCIA KEZDETEI HAZÁNKBAN

Tartalom, tevékenység
Az õszirózsás forradalom. A monarchia felbomlása. A köztársaság létrejötte. A polgári demokrácia hónapjai.
A polgári köztársaság bukása.
Riport készítése. Filmnézés.

2. 3. A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

Tartalom, tevékenység
A Tanácsköztársaság létrejötte.  A proletárdiktatúra: államszervezeti, gazdasági, szociális intézkedések.  Az
ellenállás, a védekezõ harcok, a proletárdiktatúra bukása.
Irodalmi szemelvények olvasása.

2. 4. EURÓPAI DIKTATÚRÁK

Tartalom, tevékenység
Az olasz fasizmus. A hitleri Németország. Sztálinizmus a Szovjetunióban.
Könyvtári kutatómunka, a diktátorok életrajza.
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MAGYARORSZÁG EURÓPÁBAN A II. VILÁGHÁBORÚ ELÕTT

Tartalom, tevékenység
A fehérterror. A Horthy korszak: politikai jellemzõk, az életmód jellemzõi.
Filmnézés.

3. A II. VILÁGHÁBORÚ

3. 1. A II. VILÁGHÁBORÚ ELÕZMÉNYEI ÉS KEZDETE

Tartalom, tevékenység
Háborús tûzfészkek. A háború kezdete. Lengyelország megtámadása, további hadmûveletek 1939-ben.
Térképkészítés.

3. 2. A HÁBORÚ ESEMÉNYTÖRTÉNETE

Tartalom, tevékenység
Villámháborúk. A nácizmus pusztításai. Szovjetunió megtámadása. A fordulat, antifasiszta ellenállás.
A fasizmus veresége. Németország összeomlása. A távol-keleti hadmûveletek, a japán összeomlás.
A háború befejezése.
Filmek, diaképek, fotók megtekintése. Könyvtári kutatómunka.

3. 3. MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN

Tartalom, tevékenység
Magyarország háborúba lépése. Hadmûveletek a keleti fronton. A német megszállás és hatalomátvétel. A
cigánysággal szemben alkalmazott megkülönböztetõ intézkedések. Hadmûveletek Magyarország területén.
Holokauszt. A háború befejezése. Szovjet megszállás.
Filmek megtekintése, illusztráció. Interjúkészítés. Montázs készítése.

4. KORUNK TÖRTÉNELME

4. 1. A MEGOSZTOTT VILÁG

Tartalom, tevékenység
USA és a Szovjetunió. Katonai tömörülések. El nem kötelezett országok. ENSZ. Európai Közösség, KGST.
Cigányok világszövetsége. Kutatómunka, médiák nyomon követése.
Interneten kutatás.

4. 2. MAGYARORSZÁG 1945–1956 KÖZÖTT

Tartalom, tevékenység
A háború utáni újjáépítés. A gazdasági élet újjászervezése, a tervgazdálkodás. A pártállam, egypártrend-
szer. Rákosi diktatúrája. A cigányság erõszakos letelepítése. Nagy Imre új irányvonala. Reformtörekvések.
1956-os forradalom gyõzelme, a diktatúra összeomlása. Szovjet katonai beavatkozás, a megszállás.
Montázs készítése. Filmnézés. Interjúkészítés. Múzeumlátogatás.
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4. 3. A KÁDÁR–KORSZAK

Tartalom, tevékenység
A megtorlás. A konszolidáció. Életszínvonal változások. (A cigányság életmódja). Gazdasági nehézségek.
Reformpróbálkozások. Sajtócikkek elemzése. Könyvtári kutatás. Internet.

4. 4. VISSZATÉRÉS A DEMOKRÁCIÁHOZ

Tartalom, tevékenység
A pártállam összeomlása. Politikai válság, gazdasági válság. Reformok – a párton belüli ellenzék.
Rendszerváltás, visszatérés a demokráciához. Az Antal kormány tevékenysége. Változások a cigányok
életében.
Összegzõ fogalmazások a témában. Jelképek a jelenben.

5. A TÖRTÉNELEM A MEGYE TÉRKÉPÉN

Tartalom, tevékenység
Történelmi emlékhelyek felkeresése. Múzeumok felkeresése anyaggyûjtés céljából. Helytörténeti anyagok
feldolgozása.
Levéltári anyagok másolatának feldolgozása.

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri, értelmezi és használja a következõ fogalmakat: forradalom, polgári demokratikus forradalom,
proletárdiktatúra, fehérterror, vörösterror, fasizmus, háborús tûzfészek, hidegháború, ENSZ, Európai
Közösség, KGST, NATO, Varsói Szerzõdés, pártállam, egypártrendszer.
Képes felismerni a történelmi fejlõdés eredményeit, tud következtetéseket levonni az eseményekbõl,
felismeri az események következményeiként bekövetkezõ gazdasági, társadalmi és ideológiai változásokat,
azok jelentõségét az egyes társadalmi csoportok érdekeinek alakulása szempontjából vizsgálja.
Az idõszalagon tud dolgozni, ismeri a történelmi korokat, az idõszak nevezetes történelmi eseményeit, a
következõ évszámokat: 1914–1918, 1917, 1918, 1919, 1939, 1941, 1945. május 9., szeptember 2., 1956,
1989.
Tud tájékozódni a történelmi térképen, leolvassa és megmutatja az adott fogalmat. A térkép alapján
információt gyûjt.
Képes térképen és kronológiában egyaránt elhelyezni, bemutatni az események egymásutánját. Elképzelései
vannak a jövõrõl.
Képes érzékelni a korunk történelmében tapasztalható változás felgyorsulását, az események következtében
kialakuló politikai változásokat, s azok okait és következményeit, s ebbõl következtetéseket von le.
Képes a különbözõségek észrevételére, összevetéseket végez az eddig tanult és az új típusú forradalmak
jellemzõi között.
Az eddig megszerzett történelmi tudásait össze tudja kapcsolni a felkutatott eseményekkel.
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Ismeri az I. és a II. világháború, az õszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság elõzményeit, esemény-
történetét, Magyarország részvételét a háborúban. Ismeri a háborús szövetségeket és céljaikat.
Felismeri, hogy népünk számára milyen gazdasági, társadalmi veszteségeket jelentett az elsõ világháborúban
való részvétel.
Képes következtetéseket levonni a háború magyarországi befejezése és annak hosszú távú hatása között.
Ismeri a fasizmus, a proletárdiktatúra jellemzõ vonásait és tényeit, a háborús tûzfészkek létrejöttét, az érintett
országok érdekeit, céljait. Tud példákat mondani a pusztításaikról.
Érzékeli, hogy veszteségünk a fronton elesettek, a koncentrációs és munkatáborokba került emberek
pusztulása, és végsõ soron az ország szovjet megszállása.
Ismeri a II. világháború befejezésébõl következõ megosztottságot, a két tábor politikájának leglényegesebb
vonásait, megnevezi a kialakult gazdasági, katonai tömörüléseket, és céljukat meg tudja fogalmazni.
Érti az összefüggést a háború befejezésének körülményei és a kommunista hatalom kialakulása között, ebbõl
következtetéseket tud levonni az 56-os eseményekre vonatkozóan.
Ismeri a Kádár-korszak megalakulásának körülményeit, gazdasági nehézségeit, reformpróbálkozásait, az
ellenzék szervezõdésének folyamatát, a békés rendszerváltás jelentõségét.
Képes a köztársaság jellemzõi és az egyes társadalmi csoportok érdekei közötti összevetésekre,
következtetések levonására.
Kutatást végez a megye történelmi emlékeirõl, megismeri az itt élõk múltját.
Képes adatokat gyûjteni, feldolgozni a korszak megismeréséhez.

Rendszerezi a megszerzett ismereteket, és beszámol a megye történetérõl.

Irodalomjegyzék

A cigányok Magyarországon, Magyarország az ezredfordulón
Kemény István: A cigányok Magyarországon
Kertesi-Kézdi: A cigány népesség Magyarországon
Rostás-Farkas György–Karsai Ervin: Õsi cigány mesterségek és foglalkozások
Somogy megye helyismereti könyve (Bõsze–Petrovics–Simon)
Somogy megye népmûvészete. Népmûvészeti örökségünk
Szepesi József: Putrik és paloták
Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája
Szuhay Péter: Képek a magyarországi cigányság XX.századi történetébõl
Tények, adatok a cigányok háborús üldöztetésének (1939-1945) tanintézeti feldolgozásához
A magyar történelem nagy alakjai sorozat (Reflektor Kiadó)
A magyarok elõdeirõl és a honfoglalásról (Györffy György)
A római kor és a kora középkor (Corvina Kiadó)
Álomtanya: Európai költõk és írók mûvei a cigányságról
Az emberiség története gyermekeknek
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Bardócz Attila: Történelmi és közjogi ismeretek. (Kenguru sorozat–Nemzeti Tankönyvkiadó)
Barta Gábor–Hegyi Klára–Kertész István: Emberek és századok (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Bartók Attila: Történelmi és közjogi ismeretek... (Kenguru sorozat)
Benedek Elek: Magyarok története (Alföldi Nyomda Rt.)
Benedek Elek: Nagy magyarok élete I-II.
Bessenyei István: Körülöttünk a történelem
Biblia vagy bibliai történeteket tartalmazó szöveggyûjtemény.
Bihari Péter: A XX. század története fiataloknak (Holnap Kiadó)
Bihari Péter: Társadalomismeret 6.osztály Háború és béke 1914-1920.
Cigánykép-romakép
Foglein Gizella–Petri Edit: Emberek és századok III. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Foglein Gizella–Petri Edit: Emberek és századok III. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Házi feladat történelembõl 8. Osztály (Szerkesztette: Hradeczki Tamásné)
Hegyi Ferenc: Történelem 14 évesek számára
Hegyi Ferenc: Történelem 7. Osztály
Hegyi Ferenc: Történelem munkafüzet 7. osztály
Hegyi Ferenc: Történelem munkafüzet 8. osztály
Hegyi Klára-Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában
Helméczi Mátyás: Feladatok, rejtvények történelembõl (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Helméczi Mátyás: Történelem (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Horváth Péter: Feladatok és rejtvények történelembõl (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Horváth Péter: Mirõl mesél a múlt?
Horváth Péter: Történelem tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Josef Wolf–Zdenék Burian: Az õskori ember (Gondolat)
Képes történelmi atlasz
Kész Barnabás: Az Árpádok földjén
Kojanitz László: A középkor évszázadai
Kojanitz László: Az ember õstörténete (Calibra)
Kojanitz László: Ókori civilizációk 5. osztály
Kordos-Kolozsvári: Emberelõdök
Könyvecske” (ellenõrzõkönyv, Hétszínvirág Iskola, Marcali.)
Lantos Ágnes: Történelmi olvasókönyv az általános iskola 7. osztálya számára
Lantos Ágnes: Történelmi olvasókönyv az általános iskola 8. osztálya számára
Lukovics Barnáné: Társadalomismeretek–Életmód-történet (ELTE)
Magyar történelem gyermekeknek (Aquila)
Magyarország virágzása és romlása (Magyar évszázadok sorozat) (Reflektor Kiadó)
Makadi Mariann: A Föld amelyen élünk 2. Földrészek, tájak, országok
Mítoszok és legendák
Somogy–Magyarország megyéi (dr. Horváth Sándor)
Szabó Árpád: Hellász hõsei
Szabó Péter: Történelem (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Szebeniné Római Zsuzsa:  Történelem 5.
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Szent István és Szent László törvényei (Magyar évszázadok sorozat – Reflektor Kiadó)
Szlatki Mária: Szent István (Minerva R.)
Szombati Viktor: Száll a rege várról várra
Társadalomismeret 4.osztály – Család és lakóhely
Társadalomismeret 5-6.osztály Rövid õstörténet
Társadalomismeret 5-6.osztály Utazók, felfedezõk, kutatók
Társadalomismeret 6.osztály – A pénz világa
Társadalomismeret 6.osztály – Az ember nyomában
Történelem 1 – Az õskor és az Ókori kelet (Szerkesztette: Szaray Miklós)
Történelem 2 – Az ókori görögök (Szerkesztette: Szaray Miklós)
Történelem 3 – Az ókori Róma (Szerkesztette: Szaray Miklós)
Történelem 4 – A középkor (Szerkesztette: Szaray Miklós)
Történelem 6.
Történelmi olvasókönyv szemelvényei (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Történelmi olvasókönyv, kora újkor
Történelmi olvasókönyv, középkor (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Történelmi olvasókönyv, Újkor (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Történelmi olvasókönyv, XX. század (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Trencsényi-Waldapfel Imre: Római regék és mondák
Új képes történelem sorozat
Varga-Vekerdi: A világ kereke
Varja Domokos: Emlékezzünk eleinkrõl (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök

A  magyar államcímer  története
Diapozitívek  5. osztály
Diapozitívek  6. osztály
Diapozitívek  7. osztály
Divatcsalád (magyar népviselet)
Egyiptomi népviselet
Földgömb
Idõrendi táblázatok
Idõszalag
Írásvetítõ
Iskolai évkönyvek, fotók, képsorok, reprodukciók, dokumentumok
Lemezjátszó, Cd lejátszó
Magnetofon;
Makettek
Számítógép
Szókártyák;
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Tanulói egységcsomag (5.o.)
Tanulói egységcsomag (6.o.)
Történelmi dosszié
Videó

Térképek:
A feudális Magyarország a XV. században
A II. világháború (1942–1945. máj. 8.)
A magyar nép vándorlása és  honfoglalása
A magyar történet áttekintése
A Római Birodalom gazdasága és kultúrája
Az európaiak felfedezései, gyarmatosítás
Az I. világháború
Az ókori Görögország gazdasága és kultúrája
Európa 1815–1849-ig
Európa a II. világháború idején
Európa a XII–XIII. században
Európa a XVIII. században
Európa az I. világháború idején
Európa XVI. század végén
Gyarmati rendszer
Hazánk felszabadítása
Honfoglalás és letelepedés
Magyarország 1526-1630
Magyarország a korai feudalizmus idején
Magyarország a XVII. században
Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában
Magyarország I. István korában
Oszták–Magyar Monarchia nemzetiségei
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TERMÉSZETISMERET

TERMÉSZETISMERET 5–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 499,5 óra

Jellemzõk, alapelvek
Az ember és természet, a Földünk és környezetünk mûveltségterületeit, valamint a Hon- és népismeret tan-
tervi modult magába foglaló integrált tantárgy.Legjellemzõbb vonása, hogy valamennyi komponense aláren-
delt az egységes természetszemlélet elvének: a természet jelenségei, a természet törvényei között komplex
kapcsolat, kölcsönös függés van; ezek a jelenségek, összefüggések a társadalmi környezettel való további
összetett kapcsolatokon keresztül szemlélhetõk.
A tantárgy igazodik a gyógypedagógiai irányelvekben megfogalmazott minimális teljesítményekhez.
Felépítése spirális, teraszos, amely a természetben lejátszódó jelenségeket, összefüggéseket, okokat és oko-
zatokat egyre bõvülõ és mélyülõ témaösszefüggésekben vizsgálja. Ezáltal a természettudományi ismeretek
igazodnak a tanulók életkori, fejlõdési adottságaihoz, érdeklõdésükhöz, tér és idõszemléletükhöz, fogalmi
gondolkodási szintjükhöz.
A tananyag tartalmában, célszerûbb az ismeretek integrált feldolgozása.
Ennek következtében a tananyag fõleg biológiai és földrajzi ismereteket, valamint elemi szinten fizikai és
kémiai ismereteket tartalmaz.
A természetismeret az ötödik évfolyamban lép be, mint önálló tantárgy. A tantárgyhoz szükséges elõismere-
teket az anyanyelv tantárgy foglalja magába. A természetismeret tantárgy anyaga a többi tantárgy tananya-
gával is koncentrált.
Különös figyelmet fordít a természet- és környezetvédelmi szempontokra, az állatokkal szembeni humánus
viselkedésre, az egészségvédelemre, az egészséges életmódra nevelésre.
Módszerében fontos szerepet szán a természetes környezet közvetlen megfigyelésére, a tanulmányi sétára, a
megismerési módszerekre, kísérletekre. Számít a tanulók spontán érdeklõdésére, valamint irányított megfi-
gyelésekre, észlelésekre, a kísérletek feldolgozására. A hagyományos információhordozók mellett a TV,
videó, számítógép nyújtotta lehetõségekre.
Fejleszti mindazokat a jártasságokat, készségeket, képességeket, amelyek a 8. évfolyam végére képessé teszi
tanulóinkat a tanult ismeretek alkalmazására, önálló, új ismeretek felkutatására, így cselekvõ részeseivé vál-
nak a szûkebb, majd egyre táguló környezetüknek. Megtanulják védeni, óvni a környezetet.

Cél, feladat
A gyakorlati jellegû természettudományi mûveltség kialakítása, a mindennapi életben elõforduló természettudomá-
nyos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése. A komplex világkép kialakításának megalapozása, az
egységes természettudományos világkép kialakítása. Az élõ és élettelen természet sajátosságainak és törvényszerû-
ségeinek megismerése, valamint a kettõ dialektikus kapcsolatának a bemutatása.
Az élõlények világának, belsõ törvényeinek, a környezet fizikai és kémiai jelenségeinek, törvényszerûségeinek
megismertetésén keresztül váljanak a tanulók cselekvõ részeseivé a közvetlen, majd a tágabb környezetüknek.

Követelmény
A tantárgy általános fejlesztési követelménye a természettudományok  megismerési módszereinek elemi
szintû gyakorlati használata.
Legyen képes:

– az alapvetõ természeti jelenségek, összefüggések körében célirányos megfigyeléseket végezni;
– a megtapasztalt és megismert jelenségeket, folyamatokat idõbeli és térbeli kapcsolódási rendszer-

ben szemlélni;
– a tapasztalatokról beszámolni és azokat a mindennapi élethelyzetekben adekvátan alkalmazni.
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A Természetismeret tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 5. 6. 7. 8.

Megismerési módszerek X X

Téma óraszám 3 3

Anyagok vizsgálata, csoportosítása X

Anyagok mérhetõ tulajdonságai X

Kölcsönhatások a természetben X X

Testek mozgása XFI
Z

IK
A

Hõtani jelenségek X

Kémiai alapismeretek X

Mechanikai munka X

A nyomás X

Fémek elemek és vegyületeik XK
É

M
IA

Élettelen természet

Nemfémes elemek és vegyületeik X

Téma óraszám 19 10 43 50

Élet a gyümölcsösben X

Élet a zöldségeskertben X

Szántóföldi növények X
Az élõ természet

Házi és ház körül élõ állatok X

Téma óraszám 28,5

Mezõk, rétek élõvilága X
Vizek, vízpartok élõvilága XHazai tájak életközössé-

ge Erdõk élõvilága X
 A trópusi esõerdõ X
A szavannák X
Füves puszták X
A tajga X

Távoli tájak természetes
életközösségei

A tundra X
A növények életmûködése X
Az állatok életmûködése XÉlõ szervezetek

Az emberi test mûködése X X

B
IO

L
Ó

G
IA

Egészségtani ismeretek X
Téma óraszám 39 50 45

Természetföldrajzi
környezetünk alapozása

Idõjárás X

Tájékozódási ismeretek X
Földrajzi ismeretek

Domborzati viszonyok X

A Föld X X

Szárazföldek és óceánok X

Kontinensek, tájak X

Ismeretek hazánkról X

   
   

   
   

FÖ
L

D
R

A
JZ

Európa X X
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Magyarország X

Csillagászat X

Téma óraszám 37 54 50 48

Hon- és népismeret X X X X

Téma óraszám 5 5 5 5

ÖSSZÓRASZÁM 92,5 111 148 148

A tantárgy óraszámai

Évfolyam
Óraszám

5. 6. 7. 8. Összesen

Heti 2,5 3 4 5 13,5
Éves 92,5 111 148 148 499,5

Értékelés

A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás, a Kommunikáció, a Szocializáció fejlõdési vizsgálattal,
illetve  különleges esetekben az Adaptációs programban leírt eszközökkel végezzük. Diagnózis ismeretében
megalkotott Egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján folyik a tanuló fejlesztése tantervi tartalmakkal. A fejlesz-
tés értékelését az EFT-k rendszeres félévenkénti felülvizsgálatával lehet elvégezni.
Az osztályozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szöveges értékelésre.
Az értékelésben nagyobb szerepet kap a gyermek folyamatos megfigyelése és a szóbeli értékelés, megerõsí-
tés. A szóbeli feleletek és a tevékenységek értékelése mellett kisebb szerep jut a feladatlapoknak, melyek a
teljesítményt és tudást mérik. A tanulmányi elõmenetelének értékelésében meghatározó az önmagához mért
fejlõdés, melynek aktív résztvevõje a gyermek maga is, saját munkájáról alkotott véleményével.

Fejlesztési feladatok

A természetismeret tantárgy tanításánál hangsúlyt kap:
– a közvetlen környezetben és a távolabb élõ emberek kulturális, értékrendi különbözõsége

mellett emberi mivoltában mindenki egyenrangú;
– az ismeretszerzés, tanulás során az információhordozók széles körének használata: való-

ság, modellek, térképek, könyvek, ábrák, képek, CD-ROM, statisztikai kiadványok, fo-
lyóiratok, albumok, könyvtár, múzeum, kiállítás, gyûjtemény, világháló;

– földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése, feldolgozása, helyzetek bemutatá-
sa helyzetgyakorlatokban;

– megfigyelések, mérések csoportmunkában és önállóan;
– a földrajzi-környezeti problémák iránti kíváncsiság felébresztése;
– a térben való tájékozódás fejlesztése;
– térképismeret elõkészítése;
– térképjelek megismertetése;
– tájékozódási gyakorlatok teremben, szabadban;
– térképen való tájékozódás: iránytûvel, irányítással – fokozódó önállósággal;
– szemléleti térképolvasás;
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– észlelés rehabilitációja: látási, hallási, mozgási, tapintási, szaglási;
– idõ- és térészlelés: idõszakok megkülönböztetõ észlelése, események idõbeli sorrendi-sé-

ge.
Tér észlelése: téri irányok, téri viszonyok, térbeli szókincs.
A természet jelenségeinek, folyamatainak észlelése.
A figyelem fejlesztése:

– irányított figyelem;
– célzott figyelem;
– vizuális megfigyelõképesség;
– megértõ figyelem;
– egyre önállóbb megfigyelõképesség.

Emlékezet:
– memóriajátékok: vizuális, verbális;
– didaktikai játékok;
– asszociációs játékok.

A gondolkodási mûveletek rehabilitációja:
– gondolkodás rugalmasságának fejlesztése;
– gondolkodás kritikusságának fejlesztése;
– problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Összehasonlítási, csoportosítási, rendszerezési, elemzési, cselekvési, kognitív képességek rehabilitációja.
A kommunikációs képességek fejlesztése, a környezetben megfigyelt spontán és szerzett tapasztalatok, a
különféle tanulói nézetek megfogalmazása.
A vizsgálódások magyarázatai szóban, írásban, leírások, beszámolók készítése a megfigyelésekrõl, a szakki-
fejezések megismerése, helyes használatának gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelõen.
Motiváció, aktivitás, önálló tanulási tevékenység fejlesztése.
Társadalmilag szükséges magatartás:

– morális cselekvés: a személyes cselekvés gyakorlatának és lehetõségeinek felismertetése;
– szociális viselkedés;
– esztétikai kultúra állandó fejlesztése, rehabilitációja.

Egyes alapvetõ kultúrtechnikák eszközszintû elsajátításának rehabilitációja.
Önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A szûkebb és tágabb földrajzi környezetben és a gyakorlati
életben való eligazodáshoz szükséges technikák, képességének fejlesztése.

Változatos tanulásszervezési formák feltételeinek megteremtése: egyéni, páros, csoportmunka, projektmód-
szer, kooperatív technikák.
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TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

Tartalom, tevékenység
A tananyag elsajátításához megismerési módszerek és a vizsgálati eszközök megismerése. A tapasztalatok
lejegyzése segítséggel, – növekvõ önállósággal. Az ok–okozati viszonyok keresése. A megismerési módsze-
rek egyre önállóbb alkalmazása. A tanév során használatos eszközök megismerése.

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET

2. 1. AZ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA, VIZSGÁLATA

Tartalom, tevékenység
Szilárd halmazállapotú anyagok. Képlékeny anyagok. Folyékony halmazállapotú anyagok. Légnemû hal-
mazállapotú anyagok. Kísérletek végzése a halmazállapot változásra, tapasztalatok megfogalmazása.

 2. 2. AZ ANYAGOK MÉRHETÕ TULAJDONSÁGAI

Tartalom, tevékenység
Tömeg mérése, mértékegységei. Térfogat mérése, mértékegységei. Hosszúság mérése, mértékegységei. Hõ-
mérséklet mérése, mértékegysége. Gyakorlati mérések.

2. 3. KÖLCSÖNHATÁSOK A TERMÉSZETBEN

Tartalom, tevékenység
Hõ terjedése hõvezetéssel. Hõvezetõk, hõszigetelõk Hõáramlás. Szilárd testek hõtágulása. Hõtágulás a min-
dennapi életben Az égés feltételei, tûzoltás. Hõmérsékletváltozás hatása az élõ lényekre. Megfigyelés, össze-
hasonlítás, leírás.

3. AZ ÉLÕ TERMÉSZET

3. 1. ÉLET A GYÜMÖLCSÖSBEN

Tartalom, tevékenység
A szilvafa (csonthéjas termés, évelõk). Az almafa (almatermés, fõeres levél). Az almamoly (ízeltlábú, rovar).
A szõlõ (bogyótermés). Hogyan lesz a szõlõbõl bor (erjedés).
Magyarország nemzetközi híre, gazdasági termékek, hungarikumok megismerése. Beás nyelvû növény-, és
állatnevekbõl összeállított szótár készítése. Diapozitívek megtekintése. Tanulmányi séta.

3. 2. ÉLET A ZÖLDSÉGESKERTBEN

Tartalom, tevékenység
A paradicsom és a paprika (sokmagvú és felfújt bogyótermés). A fejes káposzta (kétnyári–egynyári).
A sárgarépa és a petrezselyem (raktározó fõgyökér). A vöröshagyma (mellékgyökérzet). A cserebogár (boga-
rak). A cserebogár fejlõdése és kártevése (teljes átalakulás). A káposztalepke (lepkék).
Magyarország nemzetközi híre, gazdasági termékek, hungarikumok megismerése. Beás nyelvû növény- és
állatnevekbõl összeállított szótár készítése. Zöldségfélék termesztése az iskolai konyhakertben. Diapozitívek
megtekintése. Tanulmányi séta.
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 3. 3. SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

Tartalom, tevékenység
A búza (szalmaszár, kalász, szemtermés). A kukorica (mellékeres levél). A lucerna (összetett levél). A cu-
korrépa. Szemtermés gyûjtemény készítése. Diapozitívek megtekintése. Tanulmányi séta.

3. 4. HÁZIÁLLATOK ÉS A HÁZ KÖRÜL ÉLÕ ÁLLATOK

Tartalom, tevékenység
A szarvasmarha (gerinces, emlõs, párosujjú patás, kérõdzõ, redõs zápfog). A sertés (gumós zápfog). A házi-
tyúk (madár, kapirgáló láb, pehelytoll, fedõtoll). A házikacsa (úszóláb, lemezes csõr). A juh. A ló (páratlan
ujjú patás). A kutya (tarajos zápfog). A macska. Az egér (rágcsáló). Tollgyûjtemény készítése. Beás nyelvû
állatnevekbõl összeállított szótár készítése. Diapozitívek megtekintése. Tanulmányi séta.

4. TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

4. 1. AZ IDÕJÁRÁS

Tartalom, tevékenység
Az idõjárás és az éghajlat elemei: napsugárzás, hõmérséklet, csapadék, szél. Az idõjárás jelentés. Napi és évi
hõingás. Középhõmérséklet. Csapadékfajták és a csapadék mérése. A szél és keletkezése. A víz körforgása a
természetben. Hõmérséklet mérése. Szélerõsség mérése, szélirány meghatározása. Idõjárási naptár készítése.

5. FÖLDRAJZI ISMERETEK ALAPOZÁSA

5. 1. TÁJÉKOZÓDÁSI ISMERETEK

Tartalom, tevékenység
A fõ- és mellékvilágtájak. Iránytû használata. Alaprajz, térképvázlat készítése. Sík- és domború térkép. Irá-
nyok meghatározása. Iskolánk és lakóhelyünk térképe. Kisebbítés, nagyobbítás. Tenger szintje, magassági
számok.

5. 2. DOMBORZATI VISZONYOK

Tartalom, tevékenység
Színek és magassági számok. Domborzat. Alföld, dombság, hegység. Forrás, torkolat. Fõfolyó, mellékfolyó.
A térképek jelmagyarázata. Vaktérképen való rajzolás.

6. HON- ÉS NÉPISMERET

Tartalom, tevékenység
Magyarország térképe; a lakóhely elhelyezése a térképen. Lakóhely földrajzi jellemzõi és közlekedési viszo-
nyai. A lakóhely térképének készítése.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A megfigyelés, leírás összehasonlítás módszerével megismeri a Magyarországon legismertebb gyümölcsök,
zöldségfélék, és szántóföldi növények testfelépítését.
A mérések során használja a különbözõ mérõeszközöket.
Érti az irányok viszonylagosságát.
Megérti a térkép és a valóság közti kapcsolatot.
Megérti, hogy a természetben törvényszerûen kölcsönhatások és változások lépnek fel.
Meg tudja figyelni az idõjárás napi és évi változásait (évszakok, napszakok).
Ismeri a felszíni vizek fajtáit.
Ismeri a fõbb mértékegységeket.
Ismeri a gyümölcsös kártevõit és az ellenük való védekezést.
Ismeri a gyümölcsöskert növényeit, fel tudja sorolni a növényeket, a növényi részeket meg tudja nevezni,
tudja õket összehasonlítani, csoportosítani; a tapasztalatokat megfogalmazni.
Ismeri a haszonállatok jelentõségét a az ember táplálkozásában ; az állattenyésztés jelentõségét, az állatte-
nyésztés háztáji és nagyüzemi módjait.
Ismeri a idõjárás és az éghajlat fogalmát, összefüggését.
Ismeri a legfontosabb légköri jelenségek keletkezését.
Ismeri a magyar zászlót, és a magyar címert.
Ismeri a megfigyelt haszonállatokat név szerint.
Ismeri a szilárd, a folyékony, a légnemû halmazállapotokat ; tud környezetünk anyagai közül a különbözõ
halmazállapotúakra példát mondani, s ezeket a halmazállapotokat jellemezni.
Ismeri a színek jelentését a térképen.
Ismeri a termesztett növények és a tenyésztett állatok jelentõségét az ember életében.
Ismeri a víz körforgását a természetben.
Ismeri a zöldségeskert életközösségét.
Ismeri a zöldségeskert kártevõit, tud ellene védekezni.
Ismeri az égés feltételeit, a tûzoltás elemi szabályait.
Ismeri az ember szerepét és felelõsségét élõ környezetének alakításában.
Ismeri az ok- okozati viszonyokat.
Ismeri és megnevezi a megfigyelt szántóföldi növényeket.
Felismeri  Magyarország jelképeit.
Ismeri lakóhelye nevezetességeit.
Ismeri a világtájak elhelyezkedését a valóságban és a térképen.
Ismeri  Magyarország természeti, társadalmi értékeit, s ezáltal  kialakul kötõdése a hazai tájakhoz, a lakó-
helyhez.
Hasonlóságokat, különbségeket keres az állatok jellemzésekor, csoportosítja, rendszerezi azokat.
Képes a változások hatását nyomon követni az élõ és élettelen természetben.
Képes alaprajz, térképvázlat és különbözõ térképek segítségével tájékozódni a térben.
Képes környezetvédõ magatartásra.
Tisztában van a talaj, a víz, a levegõ és a hõmérséklet szerepével a növények életében.
Tapasztalatait tudja szóban, rajzban, írásban rögzíteni.
Tudatosul benne a vizek tisztaságának fontossága.
Tudja a gyümölcsösben megismert növények jelentõségét, szerepét az ember életében.
Tudja a halmazállapot változásait, a bemutatásukra kísérletet végez – a tapasztalatokat megfogalmazza.
Tudja a Magyarországon termesztett zöldségfélék testfelépítését, a környezettel szemben támasztott igényét,
termesztését.
Tudja a megismert állatok jelentõségét, szerepét az ember életében, az ember szerepét és felelõsségét az ál-
latok gondozásában.
Tudja a növényeket csoportosítani hasonló és eltérõ tulajdonságaik (termés, élettartam, gyökérzet, testfel-
építés stb.) alapján.
Tudja a növényeket felhasználásuk szempontja alapján rendszerezni (gabonanövény, takarmánynövény, ipari
nyersanyag).
Meg tudja nevezni a növényi részeket, különbözõségük szerint csoportosítja õket.
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Tudja a térképi jelek és színek jelentését.
Tudja a tûzoltók segítségét kérni.
Tudja a világtájak nevét és tud tájékozódni a világtájak szerint a térképen és a valóságban.
Tudja a zöldségfélék megnevezését jellemzõ részeik alapján (pl. gyökér, szár, levél).
Tudja a zöldségfélék szerepét az emberi táplálkozásban.
Tudja az anyagok egyszerû tulajdonságait mérni.
Tudja az egyes tulajdonságuk mértékegységeit, s azokat helyesen használja.
Tudja az élõlényeket csoportosítani hasonló és eltérõ tulajdonságaik alapján.
Tudja az élõlényeket hasonlóságaik és különbözõségeik alapján csoportosítani, a csoportokat jellemezni.
Tudja az északi irány meghatározását iránytû segítségével.
Tudja az idõjárás elemeit (napsugárzás, csapadék, szél, hõmérséklet), változását, változások okát.
Tudja használni az ellenõrzõt.
Tudja használni önállóan a tanult megismerési módszereket.
Tudja jellemezni a tanult állatok testfelépítését, kültakaróját, életmódját, táplálkozását, mozgását, és szapo-
rodását.
Tudja jellemezni az idõjárást napi megfigyelések alapján.
Tudja lakóhelyének nevezetességeit, jellemzõit.
Tudja lakóhelyét elhelyezni Magyarország térképén.
Meg tudja különböztetni és jellemezni az egyes halmazállapotokat, megfigyeléseit méréssel, kísérlettel alá-
támasztja.
Meg tudja választani a vizsgálati eszközöket.
Tudja tapasztalatait szóban, írásban rögzíteni.
Tudja, hogy a lehûlés hogyan hat az élõlényekre.
Tudja, hogy a növények testfelépítése, a környezettel szemben támasztott igénye és termesztése között össze-
függés, kölcsönhatás van.
Tudja, hogy hazánk mely nagy tájain tenyésztik a legtöbbet a haszonállatokból.
Tudja, hogy hazánk mely nagytája a legalkalmasabb a megfigyelt zöldségfélék termesztésére.
Tudja, hogy hazánk mely tája a legkedvezõbb a megfigyelt gyümölcsök termesztésére.
Tudja, hogyan hat a lehûlés az anyagokra.
Tud hõmérsékletet mérni hõmérõvel.
Tud Magyarország térképérõl jelmagyarázat segítségével olvasni
Tud tájékozódni a domborzati és a közigazgatási térképen, az iskola és a lakóhely térképvázlatának segítsé-
gével a valóságban.
Tud tömeget, térfogatot, hosszúságot és hõmérsékletet mérni.
Észreveszi a növény és szervezete, valamint környezeti igénye közti összefüggést.
Észreveszi az állat szervezeti felépítése és életmódja közötti összefüggést.
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TERMÉSZETISMERET 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

Tartalom, tevékenység
A tananyag elsajátításához szükséges megismerési módszerek, eszközök tanulmányozása. Kísérlet, kísérlete-
zés szabályai. Könyvek, lexikonok, tömegkommunikációs eszközök használata.

2. HAZAI TÁJAK ÉLETKÖZÖSSÉGEI

2. 1. MEZÕK, RÉTEK ÉLÕVILÁGA

Tartalom, tevékenység
A rét a mezõ környezeti tényezõi. A mezei zsurló (harasztok). Réti boglárka (széna, tagolt levél). Angolper-
je, nádperje (fûfélék). Mezei zsálya, gyermekláncfû, kamilla. Olasz sáska (kifejlés). Fürge gyík (száraz, sza-
rupikkelyes bõr, vedlés, lágy héjú tojás). Egerészölyv, fácán (markoló láb, tépõcsõr). Mezei nyúl, mezei po-
cok (redõs zápfog, rágcsáló fogazat). Vakondok, sün (tûfog, ásóláb, szarutüskék). Növényhatározás. Állat-
felismerés. Tanulmányi kirándulás – jegyzõkönyv készítése. Herbárium készítése. Beás nyelvû szótár készí-
tése.

2. 2. VIZEK, VÍZPARTOK ÉLÕVILÁGA

Tartalom, tevékenység
Papucsállatka (egysejtûek, osztódás). Fonalas zöldmoszat. Hínáros békaszõlõ, békalencse (hínárnövények).
Nád, gyékény, sás (egyszikûek). Fûzfa, nyárfa (puhafa, kétlaki). Tavi kagyló (meszes héj). Szúnyog (szúró-,
szívó szájszerv). Szitakötõ (átváltozás, összetett szem). Folyami rák (járóláb, olló, rákok). Csuka (úszók, úszó-
hólyag). Ponty (áramvonalas test,). Dévérkeszeg (halak, kopoltyú). Kecskebéka (csupasz, nyálkás bõr, változó
testhõmérséklet, átalakulás, kétéltûek). Vízisikló (hüllõk). Tõkés réce. Fehér gólya (gázlóláb, fészeklakó, költö-
zõ madár). Tápláléklánc. Növényhatározás. Állatfelismerés. Tanulmányi séta. Vízminõség vizsgálata. Papucs-
állatka – tenyésztés. Mikroszkópi preparátum készítése. Csiga és kagylóhéj gyûjtemény készítése.

2. 3.  ERDÕK ÉLÕVILÁGA

Tartalom, tevékenység
Lombos moha (virágtalan növény, spóra). Erdei pajzsika (gyöktörzs). Zuzmó (együttélés). Gyilkos galóca
(gombafonal, korhadéklakó, bocskor, gallér). Erdei csiperke (termõtest). Erdei fenyõ (örökzöld, tobozvirág-
zat, nyitvatermõ). Tölgyfa (barka virágzat, egylaki). Bükkfa (lombhullató, kétszikû). Kökény (cserje, tövis,
zárvatermõ). Vadrózsa (csipkebogyó, tüske). Hóvirág (lepellevél). Ibolya. Gyöngyvirág.
Puhatestûek: éti csiga (hasláb, tapogatók, reszelõnyelv, bõrizomtömlõ).
Ízeltlábúak: erdei vöröshangya (hangyaboly, dolgozó, királynõ, hím, katona), szarvasbogár, koronás
keresztespók (csáprúgó, méregmirigy).
Madarak: széncinege (hegyes csõr), nagy fakopáncs (vésõ alakú csõr, kúszóláb), erdei fülesbagoly (hajlított
csõr, vetélõujj).
Emlõsök: szarvas (agancs), vaddisznó (agyar, gumós zápfog, mindenevõ), vörös róka (ragadozó, tarajos záp-
fog), erdei egér.
Tápláléklánc, csoportosítás. Erdõvédelem, erdõgazdálkodás. Savas esõk, erdõtüzek. Növényhatározás. Állat-
felismerés.
Rovargyûjtemény készítése. Termésgyûjtemény készítése. Levélgyûjtemény készítése.
Kéreggyûjtemény készítése. Gombagyûjtés – felismerés.
Tanulmányi kirándulás – jegyzõkönyv készítése. Beás nyelvû szótárkészítés.
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 3. KÖLCSÖNHATÁSOK A TERMÉSZETBEN

Tartalom, tevékenység
A testek kölcsönhatása. Alakváltozások (rugalmas, rugalmatlan). Egyszerû kísérletek a fénnyel (fény terjedé-
se, visszaverõdése). Fénytörés. Domború és homorú lencse. Az energia fogalma.
Energiahordozók a mindennapokban (megújuló és meg nem újuló energiahordozók).

4. FÖLDRAJZI ISMERETEK

4. 1. A FÖLD

Tartalom, tevékenység
A Föld alakja és mozgásai, annak következményei. Ásványok, kõzetek – andezit, bazalt, mészkõ, lösz, vas-
érc, mangánérc, bauxit, kõszenek. Hegységek képzõdése – vetõdés, gyûrõdés, vulkáni mûködés. Lepusztulás,
feltöltõdés. Talajképzõdés, termõföld – agyagos, homokos, löszös. Belsõ és külsõ erõk a felszín alakításában.
Jellegzetes felszíni formák. Éghajlatot kialakító tényezõk, elsõsorban a mérsékelt öv. Tanulmányi kirándulás
,kõzetgyûjtemény készítése.

4. 2. SZÁRAZFÖLDEK ÉS ÓCEÁNOK

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás a földgömbön, a Föld természetföldrajzi térképén. Szárazföldek, óceánok. Kontinensek földraj-
zi fekvése. Sarkvidékek. Kontinensek eltérõ természeti képe. Földrészek jellemzõ országai – leolvasásuk
térképrõl.

 4. 3. ISMERETEK HAZÁNKRÓL

Tartalom, tevékenység
Hazánk helye Európában, a Kárpát- medencében. Tájékozódás Magyarország természetföldrajzi térképén
világtájak szerint. A nagytájak felszíne, éghajlata, természetes vizei, természeti erõforrásai. Tájékozódás
Magyarország közigazgatási térképén, településtípusok, településjelek. Környezeti értékeink, hazánk nemzeti
parkjai. Hazánk fõvárosa. A település lakossága. Nemzetiségek, együttélés.
A cigány kisebbség területi elhelyezkedése Magyarországon és a Kárpát- medencében.   Térképolvasás. Tér-
képkészítés.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Érti a testfelépítés és életmód közötti kapcsolatot.
Érti, hogy az élettelen természetben a tárgyak között kölcsönhatás lép fel
Felismeri a természetben elõforduló kölcsönhatásokat.
Ismeri a fõbb felszíni formákat, a Föld felszínének jellemzõit, a Föld éghajlati övezeteit.
Ismeri a hazai életközösségek fõbb jellemzõit.
Ismeri a hazai erdõk, rét, mezõ, vizek, vízpartok jellegzetes élõlényeit.
Ismeri a hazánkban élõ nemzetiségeket.
Ismeri a mechanikai hatásokból eredõ alakváltozásokat. Elemi ismeretei vannak a fényrõl.
Ismeri a szárazföldek, óceánok nevét, elhelyezkedését. A térképrõl le tudja olvasni a földrészek és országaik
nevét.
Ismeri a talajtípusokat, érti a talajvédelem fontosságát.
Képes kísérlettel, leírással, összehasonlítással szerzett ismereteit összefüggõen elmondani, leírni, rajzokon
ábrázolni vagy a gyakorlatban alkalmazni.
Képes világtájak szerinti tájékozódásra Magyarország természetföldrajzi térképén.
Tud tájékozódni a földgömbön, térképen, el tudja helyezni hazánkat Európa térképén és a földgömbön.
Tud táplálékláncot alkotni, megadott szempontok szerint csoportosításokat végezni.
Tudja a Föld legjellemzõbb tulajdonságait, érti, hogy Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása
között összefüggés van.
Tudja értelmezni elemi szinten az energia fogalmát, fajtáit, az energiamegmaradást.
Tudja és betartja a természetjárás etikai követelményeit.
Tudja használni a könyveket, lexikonokat, tömegkommunikációs eszközöket használni az ismeretszerzés
folyamatában.
Tudja hazánk fõvárosát, elhelyezkedését a térképen. Ismeri a nagytájak elhelyezkedését, felszínét, éghajlatát,
erõforrásait.
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TERMÉSZETISMERET 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÁVOLI TÁJAK TERMÉSZETES ÉLETKÖZÖSSÉGEI

1. 1. TRÓPUSI ESÕERDÕ KIALAKULÁSÁNAK KÖRNYEZETI TÉNYEZÕI

Tartalom, tevékenység
A trópusi esõerdõ jellemzõ élõlényei: óriásfák, kúszónövények, fán lakó növények, madárpók, anakonda,
kolibri, papagáj, jaguár, bõgõmajom. Tápláléklánc. Az esõerdõ jelentõsége, pusztulásának okai. Természet-
filmek, diapozitívek megtekintése, könyvtári kutatómunka. Kis könyv készítése.

1. 2. A SZAVANNÁK KIALAKULÁSÁNAK KÖRNYEZETI TÉNYEZÕI

Tartalom, tevékenység
A szavannák élõlényei: fûfélék, majomkenyérfa, akácia, nílusi krokodil, strucc, zsiráf, zebra, antilop, afrikai
elefánt, oroszlán, csimpánz.
Tápláléklánc. A szavannák elsivatagosodásának veszélyei. A sivatagok kialakulásának környezeti tényezõi.
A sivatagok jellemzõ élõlényei: kaktusz, datolyapálma, teve. Természetfilmek, diapozitívek megtekintése,
könyvtári kutatómunka. Kis könyv készítése.

1. 3. A MÉRSÉKELT ÖVI FÜVES PUSZTÁK KIALAKULÁSÁNAK KÖRNYEZETI TÉNYEZÕI

Tartalom, tevékenység
A füves puszták élõlényei: fûfélék, bölény. Természetfilmek, diapozitívek megtekintése, könyvtári kutató-
munka. Kis könyv készítése.

1. 4. A TAJGA KIALAKULÁSÁNAK KÖRNYEZETI TÉNYEZÕI

Tartalom, tevékenység
A tajga jellemzõ élõlényei: lucfenyõ, vörösfenyõ, nyírfa, fajd, mókus, barnamedve, farkas, hiúz.
A fakitermelés veszélyei. Természetfilmek, diapozitívek megtekintése, könyvtári kutatómunka. Kis könyv
készítése.

1. 5. A TUNDRA KIALAKULÁSÁNAK KÖRNYEZETI TÉNYEZÕI

Tartalom, tevékenység
A tundra jellemzõ élõlényei: zuzmó, moha, törpecserje, rénszarvas, jegesmedve. Tápláléklánc. Tanulmányi
kirándulás a budapesti állatkertbe, a Természettudományi Múzeumba, a pécsi állatkertbe és terráriumba –
jegyzõkönyv készítése. Könyvkészítés.

2. A NÖVÉNYEK ÉLETMÛKÖDÉSE

Tartalom, tevékenység
A növényi sejt és részei. A bõrszövet. A növény szervei. A növények fõbb életfolyamatai. Tápanyagfelvétel
(gyökérszõr). Légzés (gázcserenyílás). Mozgás. Szaporodás (megporzás, megtermékenyülés, a termõ része).
Fotoszintézis. Növények szerepe az állatok és az ember életében.
A hagyma bõrszövetének mikroszkópos vizsgálata – nyúzat készítés. Kétszikû lomblevél keresztmetszetének
elkészítése és vizsgálata.
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 3. AZ ÁLLATOK ÉLETMÛKÖDÉSE

Tartalom, tevékenység
Az állati sejt és részei. Egysejtû és soksejtû állatok. A hámszövet. Az állatok kültakarója, légzése, mozgása,
táplálkozása, szaporodása, utódgondozása. Az állatok szerepe az ember életében. A földi giliszta mozgásá-
nak megfigyelése papírlapon.

4. EGÉSZSÉGTANI ISMERETEK

Tartalom, tevékenység
Egészséges környezet. Egészséges életmód. Embertípusok és jellemzõik. A cigányság antropológiája.
Képgyûjtemény, montázs készítése. Plakátkészítés. Szituációs játék.

5. FIZIKAI ALAPISMERETEK

5. 1. A TESTEK MOZGÁSA, MOZGÁSÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK

Tartalom, tevékenység
A testek mozgása és nyugalmi helyzete. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Az átlagsebesség. Az út, az
idõ és a sebesség kiszámítása. Az egyenletesen változó mozgás, a körmozgás és a rezgõmozgás.
A szabadesés és a gyorsulás. A súrlódás és a közegellenállás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és
tömege. Az erõ és mérése. Az erõ mozgásállapot – változtató hatása. Erõ – ellenerõ – példák a mindennapi
életbõl.

5. 2. HÕTANI ALAPJELENSÉGEK

Tartalom, tevékenység
A hõmérséklet mérése. A hõtágulás jelensége a mindennapi életben. A termikus kölcsönhatás, a hõmennyi-
ség. A termikus energia felhasználása a mindennapokban munkavégzésre. Halmazállapot – változások. Ol-
vadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése hétköznapi példákon. Olvadáspont, forráspont.
Égés, égéshõ. Az energia – megmaradás törvénye. Hõtágulás mérése. Jég olvadásának, víz párolgásának,
forrásának, lecsapódásának kísérleti bemutatása. A víz fagyás- és forráspontjának mérése.

 6. KÉMIAI ALAPISMERETEK

Tartalom, tevékenység
Megismerési módszerek. Néhány híres magyar kémikus nevének, munkásságának megismerése.
A kísérletezés szerepe a kémiai megfigyelésekben. A kísérleti eszközök megismerése. Balesetvédelem. A
fizikai és kémiai változások jellemzõi. Az anyagok, elemek vizsgálata. Az oxigén, a hidrogén. Oldatok: ol-
dott anyagok, oldószerek. A víz. A víz, mint a legfontosabb oldószer.
Keverékek. A levegõ az oxigén és a nitrogén keveréke. Az égés. Az égés feltételei. Az oxidáció. Gyors és
lassú égés. Oxigéngáz elõállítása hipermangánból. Hidrogéngáz elõállítása cink és sósav segítségével. Az
oxigén és a hidrogén hatása a parázsló gyújtópálcára.
Különbözõ töménységû cukoroldatok készítése. Telített, túltelített oldatok készítése, kristályosítás. Vízbon-
tás egyenárammal. Különbözõ keverékek készítése (só – homok, cukor – homok, cukor – kénpor, vasresze-
lék – kénpor). Keverékek elválasztása (szûrés, ülepítés, bepárlás, kristályosítás).
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7. FÖLDRAJZI ISMERETEK

7. 1. ISMERETEK A FÖLDRÕL

Tartalom, tevékenység
Hosszúsági körök, idõeltolódás. Éghajlati övezetesség, éghajlati övek jellemzõi. Nevezetes szélességi körök.
Kontinensek közötti távolságok. Felszín alatti és felszín feletti vizeink. Vízgazdálkodásunk. Óceánok, tenge-
rek.
A légkör. Az idõjárás – változás és okai. A levegõ és víz szennyezõdésének megfigyelése, okok keresése,
példák a napi sajtóból. Tanulmányi séta: a környezetünkben lévõ vizek tisztaságának vizsgálata jegyzõkönyv
készítése. Könyvkészítés.

7. 2. KONTINENSEK, TÁJAK, ORSZÁGOK

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás szemléleti térképolvasással – földrészeken. A földrészek nagy tájegységei. Egy-egy tipikus táj
bemutatása a földrajzi övezetesség szerint: monszunvidék, mediterrán táj, tajgavidék, sivatag.
A felszínhez kapcsolódó tipikus tájak: magashegység, középhegység, dombság, alföldek.
A gazdálkodáshoz kapcsolódó tipikus táj: ipari körzet, farmvidék, ültetvény, oázis.
Speciális térség: kikötõövezet, üdülõövezet.
Balaton parti üdülõövezet megtekintése – jegyzõkönyv készítése.

 7. 3. EURÓPA

Tartalom, tevékenység
Európa fekvése, részei és természetföldrajzi jellemzõi. Európa természeti erõforrásai, gazdasági jellemzõi.
Az Európai Unió. Észak–Európa országainak közös és egyedi természetföldrajzi jellemzõi.
Nyugat–Európa országainak közös és egyedi természetföldrajzi jellemzõi. Dél–Európa országainak közös és
egyedi természetföldrajzi jellemzõi. A déleurópai mediterrán táj, üdülõövezetek, a kikötõk világa.
Kelet–Európa jellegzetes vonásai, országai, népei. Európai népek élete. Az Európai Unióhoz való csatlako-
zás feltételei (pl. környezetvédelmi, kisebbségi jogok).
Tablókészítés és képgyûjtemény készítése. Tematikus könyvecskék készítése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Bizonyítja tájékozottságát az ismeretanyagban a földrajzi  térben való   topográfiai  fogalmak ismeretével és
alkalmazásával.
Gyakorolja a szemléleti térképolvasást, tud tematikus térképeken összehasonlításokat tenni, kéttényezõs ösz-
szefüggéseket megfogalmazni.
Megindokolja a természeti adottságok és a népsûrûség kapcsolatát.
Ismeri a fõbb embertípusokat, elterjedési területüket a Földön.
Ismeri a hõmérséklet-kiegyenlítõdés elvét és az energia-megmaradás törvényét.
Ismeri a különbözõ tájegységek egyedi és általános vonásait, a különbségek okait.
Ismeri a levegõ szennyezésének okait, érti a levegõ és a víz tisztaságának fontosságát.
Ismeri a növények tápanyagfelvételének, gázcseréjének, szaporodásának és mozgásának fõbb jellemzõit.
Ismeri a szövet fogalmát, a bõrszövet jellemzõit.
Ismeri az egészséges környezet, életmód feltételeit, szerepüket az egészség megõrzésében.
Ismeri az egyes kontinensek, tipikus tájak, életközösségek környezeti gondjait.
Ismeri Európa természetföldrajzi és gazdasági jellemzõit.
Felismeri a halmazállapot-változásokat a mindennapi életben.
Felismeri a helytelen gazdálkodás (túllegeltetés, túlöntözés, erdõégetés) okozta környezeti ártalmakat, ezek
csökkentésének lehetõségeit.
Felismeri a kevés nyersanyagra épülõ munkaigényes termékek világpiaci szerepét.
Felismeri a vizsgált anyagok leglényegesebb fizikai–kémiai tulajdonságait.
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Felismeri az Európában élõ élõlényeket és jellemezi õket a megadott szempontok alapján.
Megismeri az esõerdõ, a szavanna, a sivatag, a füves puszta, a tundra a tajga, és a sarkvidék életközösségeik-
re jellemzõ élettelen környezeti tényezõket.
Belátja  a természeti adottságok és a mezõgazdaság összefüggéseit.
Van ismerete a légkör fõbb alkotórészeirõl.
Járatos a mérések végzésében és tudjon egyszerû kísérleteket önállóan is elvégezni.
Képes a hõtani jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és a kísérletekben. Tapasztalatait tudja rajzban és
írásban rögzíteni.
Képes a lexikonokból, természettudományos könyvekbõl, útikönyvekbõl, folyóiratokból kiválasztani néhány
olyan embert, aki élete folyamán sokat tett a természettudományokért – kiemelve a magyar tudósokat.
Képes tanári segítséggel térképvázlatok, tematikus térképek logikai elemzésére, összehasonlítására.
Példák segítségével tudja értelmezni, hogy mi a különbség a test súlya és tömege között.
Tiszteletben tartja más népek sajátos értékeit, hagyományait.
Tudja a fotoszintézis eredményét, jelentõségét, feltételeit.
Tudja a globális felmelegedés következményeit.
Tudja a környezetében elõforduló leggyakoribb anyagok jellemzõit, ismeri a fizikai és kémiai változások
közötti különbséget.
Be tudja mutatni megadott szempontok alapján a tanult kontinenseket, tipikus tájakat, életközösségeket.
Tudja a sejt fogalmát, a növényi sejt részeit, azok mûködését.
Tudja a tapasztalt és megismert jelenségeket, folyamatokat idõbeli, térbeli kapcsolódási rendszerben szem-
lélni.
Tudja a virágos növény részeit, és a szervek feladatát.
Tudja csoportosítani a felszín alatti és feletti vizeket, ismeri jellemzõiket.
Tudja csoportosítani a változásokat aszerint, hogy fizikai vagy kémiai-e a változás.
Tudja Európa világtájak szerinti felosztását, ismeri a fontosabb országok jellemzõit.
Tudja használni az ellenõrzõt.
Meg tudja mutatni térképen a kontinensek egyedi fogalmait, határait, tájait, folyóit, kiemelt országait.
Tudja, hogy a különbözõ embertípusok azonos értékûek.
Tudja, hogy a mozgásállapot megváltoztatásához erõ kell.
Tudja, hogy az oxigén és a víz elengedhetetlen feltétele az életnek.
Tud az Európai Unió céljairól, általános társadalmi és gazdasági jellemzõirõl.
Tud csoportosításokat végezni az anyagok összetétele alapján.
Környezetvédõ magatartást tanúsít.
Tud önállóan hõmérsékletet mérni.
Tud táplálékláncot alkotni a megismert életközösségekben.
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TERMÉSZETISMERET 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. AZ EMBERI TEST ÉS MÛKÖDÉSE, EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tartalom, tevékenység
A bõr: szerkezete, bõrérzékelés.
A mozgás szervrendszere (csontváz, ízületek, izomrendszer, illetve ezek sérülései, betegségei). Az egészsé-
ges táplálkozás fontossága. Az ember emésztõrendszere és betegségei. A légzés (a légzés szervei, a légcsere,
a dohányzás kóros hatásai).
A keringési rendszer részei, funkciója (a szív, a vénák és artériák, a nyirokrendszer). A vér és anyagszállítá-
sa, útja a kis- és nagy vérkörben. A kiválasztás szervei és mûködésük. A kiválasztó mûködés jelentõsége a
szervezet belsõ egyensúlyának fenntartásában. A szaporodás. A férfi ivarszervek és mûködésük.
A nõi ivarszervek és mûködésük. A terhesség és a szülés. Az ember nemi élete, személyi higiéné a kamasz-
korban. A fogamzásgátlás.
Az érzékszervek: látás, hallás, íz, szag és hõérzékelés. Az idegrendszer tagolódása, mûködésének fõbb jel-
lemzõi. A kábító és élvezeti szerek hatása az idegrendszerre.
A betegség tünetei általában. Mikor kell orvoshoz fordulni? Teendõk amíg az orvos megérkezik. Természet-
gyógyászat, népi gyógymódok. A gyógynövények szerepe a gyógyításban. A kuruzslás.
Szemléltetõ tablók, magyarázó rajzok, plakátok készítése. Demonstrációs eszközök használata.

2. FIZIKAI ISMERETEK

2. 1. MECHANIKAI MUNKA

Tartalom, tevékenység
A mechanikai munka (a munka értelmezése). A munka, az erõ és az út összefüggése. Egyszerû számításos
feladatok végzése. Az egyszerû gépek (emelõ, lejtõ, hengerkerék, csiga, egykarú, kétkarú emelõ, álló, mozgó
csiga, csigasor). Egyszerû gépek használata a gyakorlatban. Egyszerû gépek összeállítása.

2. 2. A NYOMÁS

Tartalom, tevékenység
A nyomás értelmezése egyszerû kísérletek alapján. A szilárd testek által kifejtett nyomás. Nyomás a folya-
dékokban és a gázokban. Gyakorlati példák keresése (jármûvek fékberendezései, hidraulikus sajtó). Közle-
kedõedények megfigyelése egyszerû kísérletek során. Gyakorlati vonatkozások – kutak, vizek szennyezése
belvizek esetén. Arkhimédész–törvényének érvényesülése a gyakorlatban (a felhajtóerõ, úszás, lebegés, el-
merülés feltételeinek megfigyelése kísérletekben). Felületi feszültség megfigyelése a mindennapok gyakor-
latában. A légnyomás mérése barométerrel. Kísérletek végzése.

 3. KÉMIAI ALAPISMERETEK

3. 1. FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

Tartalom, tevékenység
Kísérleti eszközök bemutatása, használata. A periódusos rendszer szerepe, használata. Fémes elemek jellem-
zõi (jól vezetik a hõt és az elektromos áramot).
Nátrium, kalcium, alumínium, vas, ólom, réz, higany, arany, ezüst vizsgálata, jellemzõik. Lúgos kémhatás
kimutatása kísérletek során. A lúgok és a savak egymásra hatására bekövetkezõ változások megfigyelése. A
lúgok szerepe a mindennapokban. Lúgos, kémhatás kimutatása lakmuszpapírral és fenolftaleinnel.
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3. 2. NEM FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

Tartalom, tevékenység
A klór mérgezõ és fertõtlenítõ hatása. A savas kémhatás megfigyelése a tanári kísérletben. A sósav hatásai,
elõfordulása a tisztítószerekben. Az oxigén szerepe az élõlények életében, a gyógyászatban.
A kén és az égése során keletkezõ kén-dioxid. A kénsav, mint a mosószer és mûanyaggyártás fontos alap-
anyaga. A szén megfigyelése – a grafit és a gyémánt. Vegyületek: a szén-dioxid, a szén-monoxid.
A nitrogén: a nitrogén mint a levegõ alkotórésze, a fehérjék építõeleme.
Mosó – és tisztítószerek használati utasításainak és összetételi ismertetõinek közös értelmezése.
Az el nem használt vegyszerek elhelyezésének szabályai a környezetvédelmi szempontok figyelembevételé-
vel. Savas kémhatás kimutatása lakmuszpapírral és fenolftaleinnel. Kén égetése. Kén-dioxid hatása a nedves
színes virágsziromra – kísérlet. Szakkönyvek használata.

4. FÖLDRAJZI ISMERETEK

4. 1. KÖZÉP-EURÓPA, KÁRPÁT-MEDENCE

Tartalom, tevékenység
Közép-Európa általános természetföldrajzi képe. Hasonló természeti adottságok, eltérõ gazdasági fejlõdés.
Sokszínûség Közép-Európában-népek, népcsoportok, eltérõ kultúra. A Kárpát-medence természetföldrajzi
képe, fejlõdése. A cigány kisebbség elhelyezkedése Közép-Európában, Magyarországon. Térképhasználati
ismeretek gyakorlása. Összehasonlító elemzések. Grafikonok olvasása, diagramok készítése.

4. 2. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZÕI

Tartalom, tevékenység
Hazánk fekvése, domborzata. A nagytájak természeti adottságai, erõforrások. Éghajlat, vízrajz, természetes
élõvilág. Talaj, energiahordozók, ásványi nyersanyagok. Mezõgazdaság, ipar. Település típusok, település-
hálózat. Népességföldrajzi, tájtörténeti jellegzetességek. Fejlõdés, infrastruktúra.
Az egyes tájak idegenforgalmi értéke. A nagytájak környezeti állapota. Nemzeti parkok, természetvédelmi
területek. A Világörökség részét alkotó tájak, települések, építmények. Hazánk integrációs törekvései. Ta-
nulmányi séta – jegyzõkönyv készítése. Könyvkészítés.

4. 3. MEGYÉNK, FÕVÁROSUNK

Tartalom, tevékenység
A megye természeti képe. A megye települései; közutak, vasutak. A megye gazdasági jellemzõi, népessége,
népcsoportok, kultúrák. A táj szépsége, – a táj környezeti gondjai. A fõváros természeti, gazdasági, kulturális
jellemzõi, történelmi emlékei, népessége – a közlekedésben betöltött szerepe. A fõváros urbanizációs, kör-
nyezetvédelmi gondjai.
Nemzeti emlékhelyek. Tablókészítés.

5. CSILLAGÁSZAT

Tartalom, tevékenység
A Naprendszer tagjai. A Föld mint égitest (alakja, mozgásai és azok következményei). A Hold alakja, fõ
mozgásai, fényváltozásai. Nap- és holdfogyatkozás, tengerjárás.
Mesterséges égitestek, ûrkutatás. Budapesti Planetárium megtekintése.
Csillagászati távcsõ használata.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Kialakul bennük a közép–európai térség országairól egy általános kép.
Érti a mesterséges égitestek és az ûrkutatás jelentõségét.
Érti a szervezet belsõ egyensúlyát, védekezését.
Ismeri a betegségek tüneteit, tudja, mi a teendõ betegség esetén, vannak elsõsegély nyújtási alapismeretei.
Ismeri a Kárpát-medencében élõ népek, népcsoportok eltérõ kultúráját, társadalmi sokszínûségét.
Ismeri a közlekedõedények fogalmát, általános jellemzõit, a mindennapi életben való elõfordulásukat.
Ismeri a legfontosabb savak tulajdonságait, biológiai hatásukat, szerepüket a mindennapi életben.
Ismeri a lúgokat a mindennapokban.
Ismeri a mechanikai munka és a nyomás fõbb jellemzõit, gyakorlati életben való alkalmazásukat.
Ismeri a Naprendszer tagjait, valamint a bolygók sorrendjét a Naptól távolodva.
Ismeri a nemfémes elemek és vegyületeik jellemzõit.
Ismeri a nyomás különbözõ formáit, gyakorlati alkalmazásukat.
Ismeri a tanult fémek jellemzõit, legfontosabb vegyületeit, s szerepüket a mindennapi életben.
Ismeri a világörökség részeit, és a fõbb nemzeti emlékhelyeket.
Ismeri az egészséges életmûködések belsõ és külsõ feltételeit, törekszik ezek megteremtésére, megõrzésére.
Ismeri az egyszerû gépeket.
Ismeri az emberi test felépítését, a szervrendszereket, szerveket, és azok mûködését.
Ismeri az oldatok különbözõ kémhatásait.
Felismeri a fõváros környezetvédelmi problémáit.
Felismeri az összefüggéseket a természeti adottságok és a gazdasági élet között.
Ismeri hazánk integrációs törekvéseit.
Ismeri hazánk természeti adottságait.
Ismeri Közép-Európa és a Kárpát-medence természeti adottságait.
Megismeri a tanult vegyületek környezetre gyakorolt hatását.
Ismeri megyénk természeti adottságait és gazdasági életét
Tudja az ember szervrendszereit, azok részeit, a szerveket és mûködésük lényegét.
Van elemi ismerete a korai szexualitás veszélyeirõl, a családtervezésrõl, utódvállalásról.
Képes egészséges környezet és életmód kialakítására.
Képes környezetvédõ magatartásra.
Tájékozott hazánk népességföldrajzában.
Természetes számára a gyógynövények és gyógyszerek megfelelõ használata, elutasítja a kuruzslást.
Vannak ismeretei a fõváros természeti, gazdasági és kulturális életérõl.
Tudja a fémes elemek jellemzõ tulajdonságait.
Tudja a folyadékba merülõ testekkel kapcsolatos fogalmakat.
Tudja a Föld és a Hold fõ mozgásait és azok következményét.
Tudja a környezetvédelem jelentõségét, szerepét a térség életében.
Tudja a különbözõ kémhatások nevét, kimutatási módját.
Tudja a magyar népesség elhelyezkedését a Kárpát-medencében.
Tudja a munka fizikai értelmezését, ismeri az erõ, út, munka kapcsolatát, végez egyszerû számításokat ezzel
kapcsolatban.
Tudja a nemfémes elemeket tulajdonságaik alapján megkülönböztetni a fémes elemektõl.
Tudja a nyomás fogalmát értelmezni.
Tudja az egyszerû gépek hétköznapi felhasználását.
Tudja az el nem használt vegyszerek elhelyezésének szabályait a környezetvédelmi szempontok figyelembe-
vételével.
Tudja az elemeket csoportosítani, ismerje fõbb vegyületeiket.
Tudja az eltérõ gazdasági fejlettség okait.
Tudja értelmezni a háztartásban alkalmazott vegyszerek használati utasításait.
Ismeri hazánk nemzeti parkjait.
Be tudja mutatni megyénk infrastrukturális, demográfiai és kulturális jellemzõit.
 Észreveszi, hogy a szervrendszerek mûködése összehangolt.
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Irodalomjegyzék:

A rejtelmes Föld – Larousse képes gyermekenciklopédia
A világ és az ember – gyermek enciklopédia
Állatismeret
Asztalosné–Franyó: Az ember teste és egészsége Nemzeti Tankönyvkiadó
Asztalosné–Frányó: Távoli tájak élõvilága, az élõlények rendszere Nemzeti Tankönyvkiadó
Az élõvilág kisenciklopédiája Park Kiadó
Az élõvilág titkai. Felfedezõúton – sorozat. Passage Kiadó
Barangolás a természet világában
Biológiai album l.
Biológiai album ll.
Búvár zsebkönyvek
Dr. Balázs Lórántné: Természetismeret – Kémia  11–12 éveseknek, Mûszaki Könyvkiadó
Dr. Balogh József – Tóth Péter: Földrajz az általános iskolák 8.osztálya számára
Dr. Kopper Lászlóné: Társadalomismeret – életmódtörténet – népek, kultúrák. Mûszaki Könyvkiadó
Dr. Mester Miklósné: Környezetismeret, környezetvédelem 4. osztály számára. Apáczai Kiadó.  Celldömölk
1996.
Dr. Molnár Katalin: Biológia 11-12 éveseknek. Mûszaki Könyvkiadó
Dr. Zátonyi – Ifj. Zátonyi: Fizika 7., Fizika 8. Nemzeti Tankönyvkiadó
Félezer miért – Képes tudománytár, Novum Kiadó Kft. 1998.
Földrajzi atlasz
Földrajzi kisenciklopédia, Park Kiadó
Földrajzi olvasókönyv – sorozat
Gion Gábor : A serdülõk egészségvédelme, Nemzeti Tankönyvkiadó
Hartdégenné Rieder Éva–dr Köves József: Természetismeret  tankönyv 6. osztály
Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József: Természetismeret  tankönyv 5. osztály
Holló és Társa
Hüber Magdolna. Természetismeret – Fizika 5–6.
Képes földrajz – sorozat
Kis növényhatározó
Ludmann Mihály–Simon Bálint–Varga E. Tamás : Természetismeret- Földrajz 10–11 éveseknek, Mûszaki
Konyvkiadó
Nagy Vendelné–Udvarhelyi Károly: Földrajz 8.o. Nemzeti Tankönyvkiadó
Paálné–Sárváriné: Természet- és környezetvédelem, Nemzeti Tankönyvkiadó
Papházy Éva–Budai Rózsa :Természetismeretek az általános iskolák 8.osztálya számára.
Simon Tamás: Csillagászat Akga Junior Kiadó
Tamasics Katalin: Kontinensek földrajza, Nemzeti Tankönyvkiadó
Tarsoly Eszter:  Földrajz az általános iskolák 6. osztálya számára
Természettudományi kisenciklopédia
Tomcsányi Péter: Természetismeret – Fizika  10–11  éveseknek
Tölgyszéki Papp Gyuláné:  Természetismeret az általános iskolák 5. osztálya számára.
Usborne Kisenciklopédiák. Park Kiadó

Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök:

Térképek:
A Föld domborzata
A Föld országai
Afrika
Ausztrália
Ázsia
Dél-Amerika
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Észak-Amerika
Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa térképe
Európa (országai, domborzata)
Európa (omborzata, országai)
Európa domborzata és vizei
Európa országai
Közép- Európa
Magyarország (domborzata, közigazgatása)
Magyarország domborzata és vizei
Magyarország közigazgatási térképe
Somogy-megye

Agy
Ásvány- és kõzetgyûjtemény
Barométer
Bõr
Csapadékmérõ edények
Csillagászati távcsõ
Csontvázak: hal, béka, madár, emlõs
Domború térképek – felszíni formák
Emberi csontváz
Emberi torzó
Fizikai kísérleti eszközök
Fizikai kísérleti eszközök (fénytan)
Fogtípusok
Földgömbök (politikai, domborzati)
Fül
Gyökér
Homokasztal
Hõmérõ
Iránytû
Kémiai kísérleti eszközök
Közös élõsarok (puhatestûek, halak, kétéltûek, hüllõk, madarak, emlõsök)
Lábtípusok
Levél
Mikroszkópok
Modellek
Nyelv
Szár
Szélsebességmérõ mûszer
Szélzsák
Szem
Szív
Sztereomikroszkóp
Tellúrium
Termõ
Tüdõ
Vese
Virágmodellek
Vízbontó készülék
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MÛVÉSZETI NEVELÉS

MÛVÉSZETI NEVELÉS 1–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 644,5  óra

Jellemzõk, alapelvek

A mûvészeti nevelés tantárgyban az ének-zene, tánc és dráma, a vizuális kultúra, mozgóképkultúra és mé-
diaismeret témakörei jelennek meg.
A tanulók esztétikai érzékenységének, készségeinek, képességeinek megalapozása a vizuális mûvészetek,
ének-zene, drámajáték, báb, tánc sajátos eszközeivel történik.
Komplex mûvészeti mûveltség megalapozásával az erkölcsi, emberi tartás befolyásolása. Kulturált és igyek-
võ, hasznos és tevékeny polgári magatartásforma kialakítása, mely által a tanulók a magyar hazának és az
európai közösségen keresztül a humanista világnak értékes tagjaivá válhatnak.
Kollektív és személyes zenei, képi, dramatikus és mozgásélmények átélésének biztosítása.
A gyermeki személyiség aktivizálásával a tanulók kommunikációs és elõadói képességének, beszéd- és
hangtechnikai készségének, animációs és mozgáskultúrájának fejlesztése történik.
Esztétikai és mûvészeti értékek felismerésére, megbecsülésére nevelés, lehetõség teremtés az önkifejezésben.
Alkotói öröm, emocionális közösségi élmény kibontakozásának biztosítása. Hagyományok megismerése,
tárgyi, zenei, életviteli szokások formálása. Hagyományokhoz való kötõdés igényének kialakítása.
Kommunikációs képességek fejlesztése, az érzékelés, észlelés, térlátás, finommotorikus mozgás bekapcsolá-
sával, a játékélmény megteremtésével.
A közös munka, az összehangolt játék sikere feletti öröm élményének biztosítása.
Az esztétikumot befogadó, értõ és kifejezõ képességek fejlesztése.
Élmények, információk, képi úton szerzett benyomások célszerû hasznosítása, elrendezése.

Az 1–6. évfolyamon a mûvészeti nevelés jellemzõen tevékenység-centrikus: nemcsak gondolkodást, hanem
magatartást, viselkedésformát is alakít. Ezért fontos a természeti és társas környezetben (magatartásban)
fellelhetõ esztétikum megmutatása, azaz felfedezése-felfedeztetése és gyakorlása.
A tartalmak úgy rendezõdnek témákba, ahogyan az a tanuló közvetlen és tágabb környezetében közvetlenül
tapasztalható, érzékelhetõ és végrehajtható, tehát egységben élhetõk meg a látás, hallás, mozgás területén
egyaránt.
Jellemzõ, hogy ebben az idõszakban sok érzéki, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülõ tapasztalat
szerezését teszi lehetõvé a tanulók számára az õket körülvevõ mikro- és makrovilágról: a valós tér-, idõ-,
anyag-, forma-, szerkezet-, szín-, fény-, hang-, mozgásváltozás, valamint a cselekvés viszonyairól, tulajdon-
ságairól.
Az 1–4. évfolyamon a mûvészeti nevelés tartalmát a természet dolgai, jelenségei hatják át, az 5–7. évfolya-
mon a hangsúly a természeti és mindennapi környezetrõl a történelmi – társadalmi – mûvészeti viszonyrend-
szerek felé tolódik.
A tartalom lehetõséget ad arra, hogy a tantervet felhasználó nevelõ a személyi, tárgyi, táji, helyi adottságok,
igények és lehetõségek figyelembe vételével alakítsa ki annak konkrét mennyiségét, minõségét, értelmezését,
megvalósítási koncepcióját, megfelelõ érési idõk közbeiktatásával.
A vizuális kultúrára vonatkozó tananyagban a technikákat nem minden esetben határoztuk meg konkrétan.
Fontos, hogy a tanulók megismerjék a síkbeli és térbeli megjelenítés legfontosabb technikáit a grafika, a
festés és a mintázás terén egyaránt, de hogy azok közül melyik tananyagban, melyik konkrét feladathoz me-
lyik technikát választják, azt a nevelõi, sõt gyakran a tanulói szabadság szabja meg.

Tanulóink 7–8. osztályos korukban élik a kamaszkor változását, tagadással, lázadással, bizonytalansággal
együtt. A mûvészeti nevelésnek célja és feladata kell, hogy legyen az õket érdeklõ problémák tárgyalása, a
mûvészet eszközeivel. Ezért legnagyobb óraszámban önmagukkal és kapcsolataikkal (Belsõ világunk, Sze-
relem) foglalkozhatnak.
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„… s az elszenvedett  megpróbáltatásaikat mûvészi módon feldolgozva tudják beépíteni játékaikba és majd
egész személyiségük gazdagítására használják azt. Segítsük õket hozzá, hogy növekvõ ÖN- és emberisme-
retük révén tudják szeretni saját magukat. Teremtsük meg annak a lehetõségét, hogy viharos és látványos
tagadásaik közepette kipróbálják az elfogadás, a vállalás aktusát is”.
(Gabnai Katalin).

Mindezekhez segítséget a drámajátékok, a bábmûvészet, a tánc, a mozgóképkultúra és médiaismeret adják.
A pedagógus az adott osztály szintjéhez tudja igazítani az elvégzendõ feladatokat, választani tud a feldolgo-
zás módjai között, különösen tekintettel a 8. évfolyamra, ahol dolgozhat a drámával, de végig megmaradhat a
bábtechnikánál. Dolgozhat mélyen a szerelem témában, de a párválasztó gyermekjátékok szintjén is, sõt öt-
vözheti egymással a gyermeki szükségleteknek megfelelõen.

Cél, feladat

Mûvészetek iránt érzékeny, érdeklõdõ, annak értékeit befogadó és alkotói tevékenységre kész egyéniségek
nevelése. Meghatározott valóságismereti és gondolati tartalmak közvetítésével a tanulókban olyan szintû
esztétikai érzék és igény kifejlesztése, amely a személyiségnek belsõ tartást, biztonságot ad.

Az érzékszervi kultúra, a gondolatok és érzelmek megjelenítését szolgáló alapvetõ – képi, auditív, verbális,
mozgásos – kifejezõképességek kialakítása. Az érzelmi élet, a személyiség harmóniájának megteremtése.

Olyan sokféle mûvészi alkotótevékenység biztosítása, amelyben minden tanuló képességének és tudásszint-
jének megfelelõen vehet részt, és mélyülhet el a munkában.

A megélt élmények kifejezése a megfelelõ mûvészi kifejezésforma megtalálásával. A tanuló segítése kap-
csolatrendszere építésében, az önmegvalósítás, önkifejezés gyakorlásában, az oldott kommunikáció átélésé-
vel.

A mûvészeti örökség megismerése és elfogadása, hogy saját koruk kultúrájában jobban el tudjanak igazodni,
becsüljék a ma születõ értékeket is.

Követelmény

Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvetõ táncos, bábos és drámai kifejezési formákat. Alakuljon ki
bennük a játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez.
Legyen jelen – külsõ indíttatás nélkül is – a tanulók életvezetésében az esztétikum iránti igényesség és érzé-
kenység. Ez nyilvánuljon meg magatartásukban, gondolkodásukban, viselkedésformáikban, érzelmi életük-
ben, élményvilágukban, interperszonális kapcsolataikban, erkölcsi tudatukban.
Legyen képes önmagát az esztétikai tevékenységek alapvetõ mûfajaiban a mûfaj nyelvén kifejezni.
Alakuljon ki stabil önismerete, önértékelése, értékrendszere, amely egyben elég rugalmas is ahhoz, hogy a
tanulót alkalmazkodóvá tegye az állandó változásokhoz.
Jusson el jellemzõ gondolkodása révén a szándék, tett, következmény kapcsolatának felismeréséig.
Ismerje meg saját gondolkodásának, tetteinek érzelmi mozgatóit.
Tudja kifejezni a megélt élményeit a mûvészet eszközeivel.
Tudjon mérlegelni, döntést hozni, és felelõsséget vállalni.
Fedezze fel magában azt a mûvészi alkotótevékenységet, amelyet irányítás nélkül is végezni tud úgy, hogy
az örömet is okozzon számára.
Testi adottságuknak, koruknak és személyiségüknek megfelelõen fejezzék ki magukat. Egyre könnyebben és
felelõsségteljesebben szerepeljenek nyilvánosság elõtt.
Legyen képes film megtekintésére és irányítás melletti elemzésére. Tudjon néhány hazai más országbeli
filmmûvészeti alkotást megnevezni.
Ismerje fel és nevezzen meg néhányat a tömegtájékoztatás fajtái közül. Ismerje a mûsorfüzet használatát.
Tudja az egyszerû tömegkommunikációs eszközöket segítséggel használni.
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A Mûvészeti nevelés tantárgy témái

Téma 1 2 3 4 5 6 7 8
TÉR X X X X X X X X
Téma óraszám 2 2 10 5 7,5 5 10 2
FORMA X X X X X X X X
Téma óraszám 6 10 11 15 15 12 7 5
SZÍN X X X X X X X X
Téma óraszám 4 8 10 15 5 5 5 2
RITMUS X X X X X X X X
Téma óraszám 5 5 10 5 10 4 2 1
DALLAMI ELEMEK,
ZENEHALLGATÁS

X X X X X X X X

Téma óraszám 4 6 15 10 5 8 10 6
DALÉNEKLÉS, NÉPI
GYERMEKJÁTÉK

X X X X X X X

Téma óraszám 6 12 15 15 15 9 5
MOZGÁS
TÁNC
BÁB

X X X X X X X X

Téma óraszám 5 16 20 25 15 16 15 15
DRÁMA X X X X X X X X
Téma óraszám 2 15 20 21 20 15 20 20
MOZGÓKÉPKULTÚ-
RA ÉS MÉDIAISME-
RET

X

Téma óraszám 23
ÖSSZES ÓRASZÁM 34 74 111 111 92,5 74 74 74

A tantárgy óraszámai

Évfolyam
Óraszám

1.
II. félév

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 Összes

Heti 2 2 3 3 2,5 2 2 2 18,5
Évi 34 74 111 111 92,5 74 74 74 644,5

Értékelés

A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás-, Kommunikáció-, Szocializáció fejlõdési vizsgálattal,
illetve különleges esetekben az Adaptációs Programban leírt eszközökkel végezzük. A diagnosztizáló munka
alapján megalkotott Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) szerint folyik a tanuló fejlesztése a tantervi tartalmakkal.
A fejlesztés értékelését az EFT-k rendszeres félévenkénti felülvizsgálatával végezzük.
Az értékelés személyre szólóan, a gyermek egyéni fejlõdését figyelembe vevõ legyen. 1–6. osztályig havi,
félévi és év végi szöveges értékelést végzünk, 7–8. osztályban érdemjeggyel értékelünk.
Az értékelés alapja egyrészt a tanulók folyamatos megfigyelése a mûvészeti tevékenységek végrehajtásának
folyamatában, másrészt a gyermeki alkotások, produktumok elemzése.
Az értékelés a befogadás, az alkotás minõségének megítélésére és a személyiség fejlõdésének regisztrálására
is szolgál.
Az értékelés mindig megerõsítõ és iránymutató legyen.
A gyermekek személyiségfejlõdésében a szorosabban vett mûvészeti, szakmai és technikai szempontokon
kívül érdemes figyelemmel kísérni és értékelni, hogy a mûvészeti órákon a gyermek mely „mûfajokban”
nyilatkozik meg legszívesebben, hogyan alakul cselekvõképességének köre?
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Azok a feladatok, melyek a tananyagból fakadnak, a következõ szempontok szerinti vizsgálódásra, értékelés-
re teremtenek lehetõséget:

Milyen a gyermek érdeklõdése, figyelme? Hogyan tartható fenn?
Milyen a „hozzáállása” a „feladatokhoz”?
Milyen a „tempója”?
Milyen a fellépése?
Milyen társaival való kapcsolata?
Hogyan fejti ki képességeit egyéni vagy csoportos munka keretében?

Értékelési területenként megfogalmazható általános szempontok:

A TÉR területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
Térbeli tájékozódó képesség: irányok, helyzetek ismerete;
A térben való mozgás;
Az irányok és a térben való mozgás fogalmainak ismerete és szóbeli kifejezése;
Téralakítások;
A tér ábrázolása;
A térbeliség kifejezése.

A FORMA területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
Formaészlelés;
Formakiemelés;
Formakövetés;
Formaredukció;
Formaanalízis;
Formadinamika;
Arányérzék;
Formaalakító készség térben;
Formaalakító készség síkban.

A SZÍN területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
Színek és színárnyalatok megkülönböztetése;
Tónusok létrehozása;
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása;
Színkeverés.

A RITMUS területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
A ritmusérzék megnyilvánulásának szintje a gyermek mozgásában;
A ritmusérzék megnyilvánulásának szintje a gyermek éneklésében;
A ritmusérzék megnyilvánulásának szintje a gyermek ritmushangoztatásában;
A ritmusérzék megnyilvánulásának szintje a gyermek alkotásaiban;
Az egyenletes ritmus, a dalritmus és a hangsúly felismerésének és érzékeltetésének pontossága;
A tempó tudatos változtatásának képessége.

A DALÉNEKLÉS területén alkalmazható általános érékelési szempontok:
A zenei emlékezet;
A szövegemlékezet;
A tanult és a gyermek által ismert dalok, népi gyermekjátékok gazdagsága.

A DALLAMVEZETÉS–ÉNEKLÉS területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
A belsõ „hallás”;
A hangszín;
A hangerõ;
Légzéstechnika.
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A TÁNC ÉS DRÁMA, BÁBOZÁS területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
Az aktivitás;
A játékbátorság fejlõdése;
Elõrehaladás az önértékelés területén;
Az együttmûködési szándék erõsödése;
Bekapcsolódás az elemzõ beszélgetésekbe;
Mozgás, testtartás megfelelõsége;
Beszéd, metakommunikáció szintjei.

Az ESZKÖZHASZNÁLAT területén alkalmazható általános értékelési szempontok:
A különbözõ képzõmûvészeti technikák alkalmazásához szükséges eszközök, valamint az egysze-
rûbb ritmushangszerek megfelelõ használata;
A „kézügyesség”;
A munkák kivitelezésének tisztasága, gondossága;
Önállóság foka az eszközhasználatban.

Fejlesztési feladatok

A mûvészeti nevelés órán megvalósítható rehabilitáció a gyermek közösségi-pszichológiai segítését jelenti:
konfliktustûrõ képességét, problémamegoldó kapacitását növeli; a közösségben való megjelenésének, önér-
vényesítésének gyakorlására ad lehetõséget a mûvészet eszközeivel.
A „képnyelv”, a zenei kommunikáció, a tánc, a dráma a gyermek számára módot nyújt arra, hogy szóban
megfogalmazhatatlan feszültségeirõl, fájdalmairól látható-hallható módon nyilatkozzék meg. Verbális kom-
munikáció esetén ez a megnyilatkozás nem is mindig lehetséges, hiszen érzéseihez nem mindig találja meg a
megfelelõ fogalmakat.
Tantervünk önmagában is sok olyan jellegû feladatot tartalmaz, amely „terápiás szemlélettel” oldható meg és
értékelhetõ, s az egész csoport részt vesz  benne.
A rehabilitáció elképzelhetõ a tanítási órán kívüli formában is.
Ezeken a foglalkozásokon elsõsorban nem a gyermekek produktumaival, hanem önértékelésük javításával
kell foglalkoznunk.
Esztétikai érzékenység növelése.
Társas kapcsolatok alakítása, fejlesztése, alkalmazkodó képesség kialakítása.
Elemzõ gondolkodás, vizsgálódó szemlélet kialakítása. Tájékozódási készség fejlesztése az információk
özönében.
Döntõképesség fejlesztése.
Kiemelt feladata a különféle játékok, gyakorlatok során a gyermekek munkában való kitartásának fejlesztése.
Koordinált mozgáskészség fejlesztése.
A zene megszerettetése, az élményekbõl fakadó aktív éneklési kedv felkeltése (csoportban és közösen), az
éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése. A zenei hallás, a dallamhallás, a ritmusérzék, a zenei olvasás-
írás készségeinek fejlesztése.
Az átélési, értelmezési képesség, a belsõ hallás, a zenei memória fejlesztése.
Nyitottság a néphagyományok, a népzene, a néptánc iránt.
Nemzeti és etnikai identitástudat erõsítése, más népek kultúrájának tiszteletére nevelés.
Gyakorlottság szerzése a képi közlések elképzelésében a kifejezési technikák, eljárások alkalmazásában,
megvalósításában.

A vizuális közlésformák jelentésfelfogó képességének fejlesztése.
A tárgykultúra értékeinek megismerése, a tárgyalkotás öröméhez sokféle lehetõség nyújtása.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 1. ÉVFOLYAM – II. FÉLÉV

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Az iskola bejárása, megfigyelése. Belsõ tér alakítása építõkockákból, leporellókkal. Külsõ tér ábrázolása:
föld és ég.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Pont, vonal, folt.  Szabadkézi rajzolás, festés. Ceruza-, filctoll és ecsethasználat. Foltfestés. Ujjnyomat. Esz-
köz nélkül végzett anyagalakítás.
Természetes és mesterséges formák tanulmányozása, ábrázolása: gömbölyû, szögletes, sima, érdes, lapos,
testek tulajdonságai alapján. Az évszakra jellemzõk megjelenítése nyomattal. Az évszakra jellemzõ termé-
szetes formák tanulmányozása, ábrázolása. Gyermek, anya, apa ábrázolása: családrajz. Ünnepekhez kapcso-
lódó alkotások.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
 Alapszínek. Színritmus képzése. Évszakok ábrázolása.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
A természet hangjainak megfigyelése, utánzása. Nap, hét, hónap, év ritmusa (Hány éves vagyok?). Év-
szakok. Napirend. Negyed, nyolcad, negyed szünet, kettes ütem. Ritmus rögtönzése fantázia alapján. Ritmus
leképezése (nevek, napok, rövid mondókák) Ritmusképzés mesterséges formákból: alak, forma, szín. Rit-
must keresünk, hallgatunk, építünk, kirakunk. Rajzolunk, mozgunk.
Egyenletes lüktetés: mérõütés. Éneklés ritmuskísérettel: taps, dobbantás; hangszerpótló eszközökkel; ritmus-
hangszerek (dob, cintányér, kanál, kanna).

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Csönd, zaj, zörej, beszédhang, dallam megfigyelése, létrehozása, összehasonlítása.
Szó – mi – lá. Dallamrögtönzés: köszönés, név, mondóka, rövid ver
Természet hangjainak megjelenése a zenében. A természet hangjainak és jelenségeinek felidézése hangután-
zással. A tanult dalok felismerése dallamokról, hangok közötti különbségek: magas-mély, halk-hangos, las-
sú-gyors. A furulya hangzása.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Óvodából hozott dalok, gyermekdalok éneklése évszakokhoz, ünnepkörhöz, jeles napokhoz, állatokhoz, nö-
vényekhez kapcsolódóan.
Vonuló népi játék, Párválasztó, Kapusjáték Szerepcsere.
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7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
Halláson, látáson, tapintáson alapuló koncentrációs játékok, kifejezõ mozgások. Dalok, mondókák mozdu-
latutánzása. Mozgásimprovizáció állatokról szóló dalokra, versekre. Kézjáték, tárgyjáték.

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Az óvodában és az adaptációs félév alatt megismert mondókák, kiszámolók, versek, rövid mesék, altatók,
dúdolók, simogatók eljátszása. Légzõ, artikulációs gyakorlatok, érzékelõ és koncentrációs játékok játszása. A
köszönés, kérés szabályainak szituációs játékai. A mese szereplõinek megfigyelése, a fõhõs és a szereplõk
megkülönböztetése. A kezdet és a vég felismerése, térbeli és idõbeli struktúrákban.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Észreveszi a környezetében, természetben látható, hallható ritmusokat, csoportosítja ezeket származásuk
szerint. Felfedezi az idõ múlásában, az ember mozgásában, megnyilvánulásában, tevékenységében tapasztal-
ható ritmust. Részt vesz a készségfejlesztõ gyakorlatokban, közös tevékenységekben.
Tud tájékozódni az õt körülvevõ térben.
Ismeri a pontot, vonalat, foltot, tud ritmikus sort kialakítani természetes és mesterséges formákból.
Ismeri az alapszíneket.
Tud színritmust létrehozni.
Ismeri az évszakra jellemzõ színeket.
Felismeri a tanult hangokat az ismert dalokban.
Fegyelmezetten hallgatja néhány percig az adott zenemûvet.
Részt vesz a közös éneklésben, népi játékok játszásában.
Megismer legalább 4 dalt, 1 dalos játékot.
Észreveszi és meg tudja jeleníteni különbözõ módon a mondókákban, dalokban, versekben, rövid mesékben,
mozgásban, tevékenységben megfigyelhetõ ritmusokat.
Részt vesz improvizációs játékokban.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Tér alakítása homokozóban, terepasztalon (várépítés, tájkialakítás), síkbeli feldolgozásuk. Tájékozódás a
lakóhelyen. Dó – mi – szó – lá hangok elhelyezése magasság szerint terepen.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Szabadkézi rajzolás, festés. Színes ceruza, zsírkréta, vízfesték. Élmények feldolgozása emlékek alapján,
megjelenítése síkban és térben.
Kör alakú forma ábrázolása térben és síkban. (Ellentétek felismerése: íves, szögletes). Biokép készítése õsz
témakörben. Ünnepi hangulat: Karácsonyi üdvözlõlap készítése. Betlehem készítése. Természeti látványok
megfigyelése, fényképek, újságképek esztétikai minõségeinek jellemzése. Csoportosítás.
Tárgyak készítése könnyen alakítható anyagokból. Különbözõ tárgyak külsõ jegyeinek megfigyelése.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
Szín és formaritmus alkalmazása körformán. Évszakok hangulatának kifejezése. A színismeret bõvítése,
árnyaltabb színek létrehozása, megnevezése. Vízfesték. Festés vizes alapra.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
A félértékû hang jele, értéke, hangoztatása. Ritmuskiemelés: rövid-hosszú; hangsúlyok. A tanult ritmus mo-
tívumok ritmuselemek felismerése, megszólaltatása. A ritmushangszerek önálló használata ritmikus gyakor-
latokban, játékokban. Visszhangjáték, ritmus-kiegészítõ játék, ritmusfelelgetõs, énekes párbeszéd. Cigány-
tánc tanulói bemutatása.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Hangok differenciálása, emberi hangfajták felismerése. Férfi, nõi és gyermekhangok.
Szolmizációs hangok és kézjelek.  A dó, re hang megismerése. A háromvonalas kotta megismerése, hangok
jelölése színekkel, betûkkel. Gyermekdalok hallgatása. A zenehallgatás szabályai.  Hegedû hangzása. Zenei
kontraszt: magas-mély, lassú-gyors.  Improvizációs játékok, gyakorlatok.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Új dalok, gyermekdalok hosszabb terjedelemmel és bõvülõ hangkészlettel. Dalok közös elõadása. Körjáté-
kok önállóan, egyszerû mozgáselemek, tánclépések a tanult dalokhoz kötötten.
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7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
Mozgásimprovizáció. Mese bábozása. Gyermekjátékok lépésmotívumainak szabad variálása. Állatok játékos
megjelenítése termésbáb készítéssel, mozgással. Ujjbáb készítése. Árnyjáték.
Egyszerû mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése. Mondókák, kiszámolók, találós kérdések.

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Légzéstechnikai gyakorlatok. Memória- és koncentrációfejlesztõ játékok. Mozgásos és szöveges figyelem-
fejlesztõ játékok. Kapcsolatteremtõ gyakorlatok, ismerkedõ játékok. Csoportos improvizációs játékok tanári
irányítással. Kommunikációs készség fejlesztése: hangerõ, hangsúly. Történet szereplõinek megállapítása,
megnevezése, külsõ tulajdonságaik megnevezése.
Gyermek színházi elõadás megtekintése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Tud zenére kifejezõen mozogni.
Meg tudja állapítani a mû szereplõit, jellemzi õket külsõ tulajdonságaik alapján.
Aktívan részt vesz a készségfejlesztõ gyakorlatokban, közös tevékenységekben.
Ismeri a kört.
Tud szín- és formaritmust létrehozni.
Jól használja képalakításhoz a megismert technikákat.
Figyeli társai énekét, táncát, részt vesz benne.
A tanult dalokat lehetõleg pontos szöveggel, dallammal adja elõ csoportosan s egyénileg.
Képes felismerni a többször hallgatott zenei részleteket.
Megismer 8 dalt, képes  játékával, mozgásával együtt csoportos vagy egyéni elõadására.
Tud zenére kifejezõen mozogni, fejlõdnek  nagy- és finommozgásai.
Részt vesz bábkészítésben, bábozásban.
Képes együttmûködni társaival a bábjátékban, figyel társaira.
Képes a mese szereplõinek jellegzetességeit mozgással, beszéddel kifejezni.
Tud rövid szöveget megjegyezni.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 3. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Természetes és mesterséges formák viszonylatai: elõrébb-hátrébb, közelebb-távolabb.
Téri viszonylatok a síkban: lejjebb-feljebb.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Szabadkézi rajzolás, festés. Egyedül vagy közösségben szerzett mindennapi élmények kifejezése festmény-
ben, rajzban, plasztikában, térben. Egyszerû tárgyak készítése, a tárgyalkotó folyamat végig vitele. Forma-
kompozíciók, kompozíciós megoldások, formaritmusok. Agyagba, gipszbe nyomat készítése (negatív – po-
zitív formák). Természetes és mesterséges formák tanulmányozása: kövek, kavicsok, mértani testek. A min-
tázás és a kollázstechnikák technológiai változatai. Emberi gesztusok értelmezése. Mûalkotások megfigyelé-
se, jellemzése, szempontok szerinti csoportosítása.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
6 tagú színkör, színkeverés. Tempera.
Különféle technikák megismerése, munkafolyamataik értelmezése, könnyen megmunkálható változatos
anyagok és egyszerû munkaeszközök használata. Batikolás. Szivacsnyomat.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
A kettes és négyes ütem. A dalritmus. A tanult ritmuselemek felismerése, leolvasása, másolása, írása.
A mérõütés és a dalritmus összehasonlítása. Cigány népdalok, gyermekdalok ritmusa ritmushangszerek
használatával. Dugó vagy répanyomat: szín – forma – ritmus. Terülõdísz.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
A tanult szolmizációs hangok: alsó szó , alsó lá, felsõ dó és kézjeleik. Éneklés kézjelrõl a tanárral közösen. A
zenei olvasás-írás alapjai. Az ötvonalas kottarendszer bemutatása.
A dó – re – mi – szó – lá  hangok megszólaltatása.
Tanult gyermekdalok, népdalok hallgatása vokális és hangszeres feldolgozásban. A zenehallgatás szabályai.
A tanult hangszerek felismerése. Kórusok hangja: férfi, nõi, gyermek. Játékok a dinamikával, tempóval. Imp-
rovizációk.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Dalok a népszokások, jeles napok körébõl. Közös éneklés, párbeszédes éneklés, váltott éneklés csoportok-
ban, fiúk-lányok, halk-hangos szövegelvonásos éneklés. Énekes körjátékok, tánclépések a tanult dalokhoz
kötötten.
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7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
Térformák kialakítása járással, térkitöltõ és térkihasználó gyakorlatok, egyszerû mozgástechnikai, illetve
alapfokú tánctechnikai elemek felhasználásával. Kiolvasók, párválasztók, párcserélõk, vonulás, kapuzás já-
tékai, énekei. Egyszerû kar és lábmozgások, lépések, taps, dobbantás. A testtartás, mozdulat változásának
figyelemmel kísérése, követése. Vers, egyszerû mese bábozása sík és gyûszûbábbal. Bábkészítés a meséhez.
Kész kesztyûbábok mozgatása, kifejezõ beszéd.

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Fantáziafejlesztõ-, érzékelõ-, ritmusgyakorlatok-, memória- és beszédgyakorlatok. Fantáziajátékok elképzelt
tárgyakkal, elképzelt személyekkel, elképzelt helyzetekben.
Egyszerû mese szereplõinek, helyszíneinek megállapítása. Ismert történet eljátszása, közös dramatizálás
tanult, bábos, mozgásos módokon, majd rögtönzött beszéddel. Csoportos improvizációs játékok.
Elemzõ beszélgetések. Az évszakokhoz kötõdõ ünnepkör játékai, mondókái. Jeles napok.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK

Felismeri az alapvetõ térviszonyokat.
Meg tudja különböztetni a természetes formát a mesterséges formától.
Érdeklõdik a tevékenységek iránt.
Képes adott szempont alapján megfigyeléseket tenni.
Tudja alkalmazni a megismert technikákat, tevékenységei során törekszik a tiszta munkára.
Képes tiszta artikulációval, helyesen kifejezni magát.
Tud alkotni színritmust.
Képes egyszerû mozgáselemeket utánozni, improvizálni, elõadni.
Aktív a készségfejlesztõ gyakorlatokban, báb-, dráma- és népi játékokban.
Figyel társaira, aktívan vesz részt a beszélgetésekben.
Tapintás útján felismeri, megállapítja a tanult formákat.
Munkáiban törekszik  a rend megtartására, a tiszta munkára
Tapasztalatot szerez a színkeverésben, ismeri a 6 tagú színkört, az alapszíneket.
Képes ritmikus sorok alkotására különbözõ módon.
Tudja a tanult hangok helyét.
Igyekszik a dalokat tisztán elõadni.
Figyel a dalok ritmusára, hangulatára elõadás közben.
Ügyel a dalok, dalos játékok pontos, szöveghû elõadására.
Tud meséhez bábot készíteni tanári segítséggel. Képes ezeket kifejezõen mozgatni.
Képes adott szempont alapján megfigyeléseket tenni, véleményt alkotni.
Meg tudja állapítani a mese szereplõit, helyszíneit.
Meg tud jegyezni rövid szöveget.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Térbeli viszonylatok létrehozása dobozokkal, alaprajzkészítés körberajzolással. Egyszerû osztású építészeti
tér megfigyelése. Emberi kapcsolatok térbeli kifejezése mûvészeti alkotásokban: szobrok, produkciók néze-
getése, megfigyelése. Agyagozás: több alakos szoborcsoport alkotása. Kétalakos emberábrázolás síkban.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Szabadkézi rajzolás, festés. Diópác. Különbözõ tárgyak külsõ jegyeinek összehasonlítása. Népi kézmûves-
ség: mézeskalács és tojásírás (karácsonyi és húsvéti ünnepkör keretében). Népmûvészeti, képzõmûvészeti
tárgyak megfigyelése, leírása, szóbeli megfogalmazása, formavilág. Ismerkedés a környék jellegzetes nép-
mûvészeti kézmûvességével, népi motívumokkal: hímzés, fazekasság, fafaragás. Illusztrációk átélt élmé-
nyekre, versekre, zenei mûvekre. Jelek, képek, közlekedési táblák megfigyelése. Piktogramkészítés, jelvény
tervezése, készítés választott technikával. Vizuális jelek jelentéstartalma: a magyar zászló és címer, mint
szimbólum, március 15-i kokárda. Zászló, címer színezése, készítése a Könyvecskében.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
Képalakítás (vers, mese, valós történet, monda, kirándulás élményei alapján). Fák, virágok képi ábrázolása.
Illusztrációk ismert és ismeretlen zenére. Élmény, hangulat kifejezése síkban és térben az évszakokról. Nép-
mûvészeti tárgyak megfigyelése: a magyar népmûvészet színvilága. Jellegzetes hímzés motívumok képi al-
kalmazása dekorációs jelleggel.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
A hármas ütem. Pontozott félhang. Tempó a zenében. Ritmusgyakorlatok játékos formában, ritmushangsze-
rek használatával. Ritmuskíséret rögtönzése irányítással.
Virágmotívumok alkalmazása: ritmikus sordíszek tervezése, különféle technikák alkalmazása (kivágás-
ragasztás, színezés, kifestés, nyomatok).

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Az ötvonalas kottarendszer megismerése. A tanult szolmizációs hangok neve: fá, ti, alsó ti, kézjele-hanglétra,
a hétfokú hangsor hanggal.
Játékos gyakorlatok zenei írás-olvasásból, kottakirakó használata, olvasógyakorlatok.
Az életkornak megfelelõ zenetörténeti korokból válogatott nép- és mûzenei szemelvények bemutatása.
A tanult dalok különbözõ feldolgozásai, zenés mesék. Zenei kifejezõeszközök: a zongora hangzása.
Irányított figyelmû hallgatás – az élmények kifejezése szóban, bábbal, drámajátékkal.
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6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Gyermekdalok, népdalok, az ünnepkör és a jeles napok dalainak éneklése. Érzelmek kifejezõdése népdalok-
ban, népszokásokban. Párosító dalok. Népdalok szimbolikája. Télbúcsúztató, tavaszköszöntõ. Tavaszi nép-
szokás. Cigány dalcsokor meghallgatása A szöveg pontos kezelése, megfelelõ tempó, hangerõ alkalmazása.
Tanári segítséggel kánon éneklése. Ereszkedõ, emelkedõ dallamok, motívumok.
A dalok táncos, mozgásos megjelenítése, körtánc, páros táncmozdulatok követése, megtanulása.
A fagott és az üstdob hangzása Magyar és cigány népi hangszerek. A citera hangzása.

7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
Népi gyermekjátékok tánccal, mozgással, helyes testtartással. Egyszerû mozgáselemek összekapcsolása
(járás + dobbantás, futás + fordulat). Mozgás-improvizációk zenére: kifejezõ mozgás. Cigány népmese dra-
matizálása, bábozás tetszõleges technikával.
Sík, zacskóbáb, óriás síkbáb és gyûszûbáb készítése. Az emberélet szakaszaihoz, fordulóihoz kapcsolódó
hagyományok, szertartások megismerése. Táncos alaplépések elsajátítása.
Árnyjáték.

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Érzelmek felismerése képeken. Érzelmek kifejezése non-verbális eszközökkel (mimika, gesztus).
Mozgással egybekötött beszédgyakorlatok. Légzõ, artikulációs és fantáziafejlesztõ gyakorlatok. Tükörkép
játékok. Rövid mese, valós történet közös dramatizálása. Jelmezek válogatása, kellékek készítése a darabhoz,
szereplõk, helyszínek megállapítása. A szereplõk külsõ, belsõ tulajdonságainak kiemelése. Csoportos, páros
és egyéni szerepjátékok. Szituációk eljátszása mimika és a gesztus segítségével. Csukott szemes hely és
helyzetérzékelõ játékok. Cigány mese dramatizálása. Csoportos improvizációs játékok. A szerkezet megfi-
gyelése a csoporton belüli rögtönzésekben (a jelenet indítása, csúcspontja és befejezése).

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes érzékeltetni vizuális és auditív hangsúlyokat, ki tudja fejezni tevékenysége során.
Felismeri és használja a mimikát, gesztust. Ráismer a népdalok szimbolikájára.
Felismeri a közvetlen környezetében elõforduló egyszerû piktogramok jelentését, megfigyeli a környezeté-
ben elõforduló informáló jeleket, ábrákat, közlekedési táblákat.
Ismeri a magyar címert.

Ismerkedik a népi tárgyi eszközökkel, népi díszítõ elemekkel, helyi népszokásokkal. Részt vesz feleleveníté-
sükben.
Megbecsüli a mûvészi tevékenységek produktumait, a mûvészi alkotásokat.

Képes felismerni a verbális és non-verbális kifejezési formák közti összefüggéseket.
Tud készíteni alkalomhoz illõ apró ajándékot, egyszerû meglepetést saját kezûleg, ismert kézmûves techni-
kával, a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával.
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Ismer 3 gyermekjátékdalt és 7 dalt.
Tud mondókát ritmizálni, egyenletes járás mellett, tapsolással vagy egyéb módon.
Képes egyszerû kar és lábmozgásokra.
Részt vesz a készségfejlesztõ gyakorlatokban, közös dramatizálás játékaiban és az alapszintû elemzõ beszél-
getésekben. Képes társai mondandóját meghallgatni.

Fel tud sorolni néhány belsõ tulajdonságot.
Jellemzi a mese szereplõit külsõ, belsõ tulajdonságaik szerint.

Megismer alapvetõ képi kifejezõeszközöket, ábrázolásmódokat, kompozíciós eljárásokat, törekszik ezek
helyes alkalmazására.
Tapasztalatot szerez a téralakítás, térábrázolása terén.
Ismerkedik az alaprajzzal.
Képes érzelmeit, hangulatát színekkel is kifejezni az általa választott vizuális technikákkal.

Tud mondókát, dalt ritmizálni egyenletes járás mellett tapsolással vagy egyéb módon.
Felismer néhány zenei mûvet a hallgatottak közül.
Megismer néhány népszokást és a hozzá kapcsolódó verset, köszöntõ rigmust.
Képes lassú zenére mozgás-improvizációra.
Részt vesz különbözõ szituációk eljátszásában.
Szerepet vállal mesedramatizálásokban.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Térjáték, kísérletezés építõelemekkel. Makettkészítés: „Az én lakóhelyem”. Épület szemlélése különbözõ
nézõpontból: elölnézet, alulnézet, felülnézet, oldalnézet. A cigányság lakóhelyeinek és ezek változásainak
elemzése rajzokkal, értelmezõ ábrákkal.
Õskori barlang építése agyagból. Egyiptomi piramis agyagból. Oszlop és gerenda szerepe a görög épületben:
megfigyelés.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése.
Pont és vonaljáték: Tollrajz. Dekoratív jelleg-formaredukció :egyiptomi, római, görög kultúrákból. Mûalko-
tások származási helyének megkeresése térképen. Foltjáték. Csendélet viaszozással. Kisplasztika készítése
(gipsz, drót, textil). Õskori barlangrajz elemzése, fantáziaképek sík és térbeli megjelenítése.  Vetületi ábrá-
zolás körberajzolással. Képkocka történet egy eseményrõl. Egyiptomi szarkofág, szfinx, ékszerek agyagból.
A görögök emberábrázolásának, jellegzetes öltözékének megfigyelése (a tóga). Római jellegzetes épület
megfigyelése: Colosseum. Mozaik készítése. Elemzõ beszélgetés mûalkotásokról.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
Természetes festékanyagokkal festett kép: Õskori vadászat (szén, porított kövek, agyag, növényi nedvek).
Meleg és hideg színek csoportosítása: a színek hangulati hatásának vizsgálata.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
Ritmuselemek, ritmusképletek, a szinkópa- kettes, hármas, négyes ütem. Ritmusírás, -olvasás, -másolás.
Dalkísérés ritmushangszerekkel. Ritmikai kérdés-felelet.
Ritmushangszer természetes anyagokból (kövek, fadarabok, csontok, bõr felhasználásával)
Színritmus képzése.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Ötfokú dallam. Ötvonalas kotta értelmezése, használata. Betûkotta, számkotta. Szolmizálás kézjelrõl, olva-
sógyakorlatok. A hajlítás hangzása. Hangszerek, zenekarok hangja, hangzása. Népdalok elemzése, zenei
kérdés-válasz. Zenehallgatási szokások megerõsítése. Népdalfeldolgozások kóruselõadásban. Részletek a
középkor és a barokk zenemûveibõl. Népi hangszerek meghallgatása: duda, cimbalom, tekerõ. A fúvós zene-
kar hangzása.
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6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Népdalok, más népek dalainak tanulása. Régi és új stílusú népdalok. Dalok a jeles napok körébõl.
Többszólamú éneklés-egyszerû kánonok. Szolmizáló éneklés, énekes játékok. A Himnusz éneklése.
Térformák kialakítása járással, futással, egyszerû táncos mozgáselemek, lépések, szökkenések.
Tárgyjátékok, improvizációk, kiolvasók, párválasztók, párcserélõk, vonulós, kapuzós játékok.

7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
Egy eszközös tánc alaplépései, egyszerû elemekbõl építkezõ mozgássor létrehozása: indítás, megállás, gyor-
sítás, lassítás, fordulat, járás, futás, mozdulatkitartás.
A tartás változásainak követése. A lassítás-gyorsítás pontos átvétele. Alapfokú mozgástréning.
Játékok: vonulós, párválasztó, szerepjátszó, ügyességi, kapuzó, fogyó, gyarapodó. Mozgásos improvizáció
megadott cselekményvázra. Árnyjáték létrehozása. Kesztyûs kéz mozgatása paraván mögött zenére (normál
kesztyû).

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Érzékelõ, artikulációs, tempó, hangsúly, hanglejtés, ritmus és fantázia gyakorlatok. Páros bizalomgyakorla-
tok. Koncentrációs és lazítógyakorlatok. Rövid mesék, versek önálló elmondása. Életjáték, a saját problémák
feldolgozása, szituációk eljátszása, improvizációk. Az õskor, ókor egyes mondáinak, történeteinek dramati-
kus improvizációi. Dramatikus improvizációk a tanár által megadott vagy a tanuló által választott történet
alapján. Maszkos játékok.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Tud választani a megismert technikák közül önkifejezési szándékához illõ technikákat, indokolja is válasz-tá-
sát.
Tudja a Himnuszt. Megfelelõ tisztelettel viselkedik a Himnusz hallgatásakor, éneklésekor.
Használ ritmushangszerként természetes eszközöket.
Tud mesélni a barlangrajzok keletkezésérõl, ismeri az õskori, ókori ember életét, mûvészetének jelleg-zetes-
ségeit.
Ismeri a tanult ritmusképleteket, táncokat, kialakul szép és kifejezõ mozgása egyszerû táncos mozdulatokon
keresztül.
Képes mûhelymunka keretében önállóan tevékenykedni, és csoportosan együttdolgozni társaival.
Fejlõdik improvizációs és ritmuskészsége, egyensúly és térérzékelése.
Megismeri a tanult korra jellemzõ zenét, dalt, használati tárgyat, mûvet, szerszámot, öltözetet stb.
Alakul játékbátorsága, elemzõ és kommunikációs készsége, alkalmazkodó képessége.
Tud néhány játékot dallal, mondókával.
Képes egyszerû mozgáselemeket utánozni.
Be tudja mutatni mondókák, dalok ritmusát egyenletes járással, tapsolással, dobogással.
Aktív a drámajátékokban, bábjátékokban, népszokást megjelenítõ játékokban, elemzõ beszélgetésekben.
Tud létrehozni árnyjátékot.
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Tapasztalatot szerez a különbözõ nézõpontokról.
Megismer a tanult korokra jellemzõ néhány építményt, épületet.
Megismeri az õskori, ókori ember életét, mûvészetének jellegzetességét.
Megismeri a tónusokat.
Ismer, használ hagyományos, természetes festékanyagokat.
Ismeri a tanult ritmusképleteket.
Tud néhány dalt, mondókát ritmizálni.
Felismeri a többször hallott zenemû részletét, tudja a megfelelõ korhoz kapcsolni.
Megismeri az ötfokú dallam megismerése.
Tud legalább 5 dalt és énekes-táncos játékot.
Képes a tanult térformák kialakítására járással, futással, lépésekkel, szökkenéssel.
Alakul mozgása egyszerû táncos mozdulatokon keresztül.
Tudja utánozni a tanult motívumokat.
Képes a zene hangulatának, ritmusának megfelelõ mozgásimprovizációra.
Megismeri a tanult korokra jellemzõ mesét, mondát, regét, ezeket eljátssza, egyszerû jelmezt készít vagy
választ hozzá.
Képes rövid irodalmi alkotások reprodukálására.
Részt vesz a készségfejlesztõ gyakorlatokban, életjátékokban, dramatikus improvizációkban, szituációs
játékokban.
Képes korosztálya vagy saját problémáit megfogalmazni, játékba önteni.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Képek, könyvek nézegetése, ismerkedés a középkor mûvészetével.
Tárgyak, tárgycsoportok alaprajzának elkészítése, térképrajz értelmezése.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Mértani formák megfigyelése, tulajdonságok elemzése, térformák ábrázolása modell után. Tárgykompozí-
ciók vegyes technikával. Mozgó emberi alak ábrázolása síkban, térben. Képkocka történetek tanult irodalmi
mûvekre komponálva. Tárgyakkal, jelenségekkel, mûalkotásokkal kapcsolatos információk gyûjtése.

Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
A színek dekoratív hatásának tanulmányozása, üvegablak tervezése. Színkontrasztok. Montázs.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
Éles és nyújtott ritmus. A tanult ritmusok gyakorlása. Ritmusok írása-olvasása önállóan. Ritmusok pontos
megszólaltatása, ritmushangszer használata. Ritmusjátékok-memóriajátékok.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Zenei mûfajok: népzene, mûzene, jellemzõik. Népzenei stílusjegyek. Betûkotta, ötvonalas kotta használata.
A pótvonal. Olvasógyakorlatok. Szolmizálás, ismert motívumok lejegyzése, játékos feladatok.
A hétfokú dallam.
Barokk: az orgona hangzása. A népi zenekar hangzása. A nagybõgõ hangzása. A XVIII. század zenéje, a
bécsi klasszicizmus. Zenemûvek jellegzetes részleteinek tudatos megfigyelése. A klasszikus zenekar hang-
szerei, hangszercsoportjai.
A magyar népdalgyûjtõk és szerzõk – Bartók, Kodály, Bárdos – népzenei ihletésû mûvei. Zenemûvek kap-
csolása történelmi, képzõmûvészeti, irodalmi ismeretekhez.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Újabb magyar népdalok és népszokások dalainak éneklése.
Közös éneklés, szép, kifejezõ éneklés, önként vállalt egyéni éneklés, tempó, dinamika betartása. Kánonok
megszólaltatása. Himnusz közös énekléssel. Énekes játékok, illusztrálás.

7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
 Páros ugrók Karikázó. Eszközös táncok. Szatmári csárdás. Jeles napok szokásai: Lucázás, betlehemezés,
regölés.
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8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Készségfejlesztõ-, koncentrációs- és lazító gyakorlatok. Egyszerûbb interakciós játékok. Nem verbális kom-
munikációs játékok.
A mese, cselekmény, szándék, feszültség, konfliktus, fordulópont fogalmak megismerése, használata az
elemzõ beszélgetések során.
A fõhõs és a többi szereplõ jellemzése (külsõ-belsõ tulajdonságok).
A tanult korhoz, stílusokhoz egyszerû kellékek, jelmezek válogatása, készítése.
Dramatikus játékok, improvizációk a tanulók által létrehozott történetváz alapján, irodalmi mûvek alapján és
történelmi események kapcsán. Eljátszás, kiegészítés, folytatás, fordulatépítés. Színházi elõadás megtekinté-
se, a látottak kollektív elemzése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes kiválasztani a számára legkedvesebb mûalkotást, mûvészt a tanult korokból.
Tudja indokolni választását.
Tud néhány dalt, népi játékot, mondókát.
Képes a tanult mozgáselemeket utánozni.
Megismer a tanult korra jellemzõ néhány mûalkotást, épületet, zenét, dalt, öltözetet.
Tud 5 népdalt, mûdalt szépen, kifejezõen énekelni egyénileg vagy társakkal együtt.
Képes felismerni néhány gyakran hallgatott korra jellemzõ zenei szemelvényt és magyar népdalt.
Ismer 2-3 énekes-táncos játékot.
Felismeri a tanult táncokat, megjeleníti alaplépéseit szabad elõadásban. Ügyel a helyes testtartásra.
Részt vesz a játékokban, a gyakorlatokban és az elemzõ beszélgetésekben
Betartja  a rögtönzés szabályait.
Gyakorlott a csoporton belüli szereplésben, játékbátorságot tanúsít.
Ismer néhány népszokást, jeles napot és ezek hagyományait.
Élményét meg tudja jeleníteni választott technikával.
Jártas a tanult technikákban.
Tud elõl, fölül és oldalnézetben egyszerû tárgyat rajzolni.
Ismerkedik a mozgóképkultúra alapjaival játékos tevékenység közben.
Észreveszi a színek hangulatteremtõ hatását.
Megismeri a hétfokú dallamot.
Alakul mozgása egyszerû táncos mozdulatokon keresztül.
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Ismerkedés képek, könyvek segítségével a korokkal. Néhány jelentõs, magyarországi épület.
Tablók készítése megismert történelmi és mûvészeti korokra jellemzõ formai jegyek kiemelésével.
Otthonteremtés: környezetünkben fellelhetõ építészeti értékek.
Építkezési szokások: paraszti, polgári létformák, hagyományos cigányotthon és berendezései; tervezés: felül-
és elölnézetbõl. Kitekintés a környezetvédelemre, természetvédelemre. Plakát, reklám készítése a környezet-
védelem érdekében.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
Az emberi arc ábrázolása. Pittkréta, szénrajz. Portrék átalakítása. A táji mélység elemei; megfigyelés a sza-
badban, szabadkézi rajzvázlatok készítése. A természet tárgyai otthonunkban, természetes anyagok felhasz-
nálása: dísztárgyak készítése. A tárgyalkotás folyamata: tervezés, kivitelezés. Kézmûves technikák alkalma-
zása a tárgykészítésben. Hagyományos cigány kézmûvesség: videofilm a cigányság kultúrájáról, kézmûves-
ségérõl. Jeles napok kézmûves tevékenységei.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
A színperspektíva; megfigyelés a szabadban.
Tájkép festése szabadon és irodalmi mû témájára, a színperspektíva alkalmazásával.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
Változó ütemû ritmusok. Daléneklés ritmuskísérettel, ritmushangszerek megszólaltatása ritmuszenekarban.
Ritmusképletek felismerése, megszólaltatása. Ritmusok írása, olvasása, másolása.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Népzenei jellegzetességek, ereszkedõ dallamok, visszatérõ szerkezet, kupolás dallamok, változó ütemek.
Népzene, néprajzi háttér. Hangszerek, zenekarok-zenekarok-zenei mûfajok. A zenei írása-olvasás jelrendsze-
re. Ötvonalas kotta, pótvonal használata. Olvasógyakorlat-dalfelismerés-dallamkártya rendezése.
A XIX. század zenéje, a romantika. Zenemûvek jellegzetes részleteinek tudatos megfigyelése. Népzenei
felvételek felismerése a stílusjegyek alapján. Zenemûvek: a magyar zeneszerzõk mûvei – Erkel Ferenc, Liszt
Ferenc, Kodály Zoltán. A zenei élmények kifejezése, koreográfia készítése.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Népdalok, népies mûdalok. A jeles napok dalai. A magyar népzene rétegei. Régi és új stílusú népdalok. Más
népek dalai. Kánonok és kétszólamú dalok kifejezõ éneklése.
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7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
XX. századi társastáncok alaplépései. Alakoskodó népszokás megismerése: farsang. Történetek feldolgozása
különbözõ tánc- és mozgástechnikai elemek alkalmazásával.

8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Beszéd-, légzéstechnikai, koncentrációs és lazító gyakorlatok. A társak kommunikációs és metakommuniká-
ciós jelzéseinek értelmezése. A gyermekek saját érzelmeinek megnevezése, kifejezése. Ismerkedõ, kapcso-
latteremtõ, bizalomjátékok, érzékelõ gyakorlatok. A testnyelv: testtartás, mimika, gesztus, távolságtartás,
érintés. Megjelenés, fellépés, ön- és társismereti játékok. Táncillem.
Dramatikus improvizációk közösen választott témára, a tanult tánctechnikák alkalmazásával, elemzõ megbe-
szélés. Cigány hagyományok és hiedelmek: a halottvirrasztás, temetés. Ünnepekrõl tanult versek, köszöntõk
felelevenítése: karácsony, szilveszter, újév, húsvét, pünkösd, Szent István napja.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes kiválasztani a számára legkedvesebb mûalkotást a tanult korból.
Megismer a korra jellemzõ néhány mûalkotást, épületet, zenemûvet.
Tud 5 dalt szépen, kifejezõen énekelni egyénileg vagy társakkal együtt, tud egyszerû ritmusképleteket visz-
szaadni a tempó, a dinamika megjelenítésével.
Képes felismerni néhány gyakran hallgatott, korra jellemzõ zenei részletet.
Tudja, hogy az életteret tudatosan kell megtervezni, ismeri a helyiségek funkcióit, tisztában van azzal, hogy
az otthon minõsége kölcsönhatásban van a család hangulatával.
Van elképzelése saját, leendõ lakásáról.
Ismert természetes anyagok felhasználásával tud dísztárgyakat készíteni, igyekszik környezetét rendben tar-
tani.
Észreveszi az emberi nemtörõdömség nyomait, tudatosul benne ennek veszélye.
Tud különbözõ helyzeteket, jelenségeket improvizálni.
Képes elviselni a megalapozott kritikát.
Társainak vagy a mû szereplõinek szándékait felismeri, képes elemezni.
Igyekszik kitartóan figyelni társaira.
Tudja értelmezni társai kommunikációs és metakommunikációs jelzéseit.
Érti a mozgásimprovizációs, a jellemábrázoló metakommunikációs megnyilvánulásokat, ki tudja fejezni
ezeket maga is.
Gyakorlott a csoporton belüli szereplésben, játékbátorságot tanúsít.
Ismeri a tanult táncokat, megjeleníti alaplépéseit szabad elõadásban. Alkalmazza a helyes testtartást.
Alkalmazza a felkérés, lekérés szabályait.
Tud tánc közben szorongás nélkül, kultúráltan „érinteni”.
Részt vesz az elõzõ években tanult népszokások, jeles napok, ünnepek szertartásiban, elõkészületeiben, le-
bonyolításában.
Ismeri a polgári, paraszti, cigány építkezést, berendezést.
Gyakorlatot szerez az elölnézeti, felülnézeti ábrázolásban.
Színtani ismereteit fel tudja használni érzelmei kifejezéséhez, valamint a mûalkotások érzelmi tartalmának
felismeréséhez.
Megismer a korra jellemzõ néhány zenei részletet, zenemûvet, zeneszerzõt.
Ismeri nemének megfelelõ (külsõ-belsõ) jellemzõit (viselkedés, öltözködés, karakter).
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MÛVÉSZETI NEVELÉS 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÉR

Tartalom, tevékenység
Tájékozódás térkép segítségével. Településtípusok elemzése képen. Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása.
Térábrázolás monotípiával.

2. FORMA

Tartalom, tevékenység
A funkció-forma összefüggései az építészetben, különféle épülettípusokban. Nyomtatott kép és szöveg.
Papírnyomat. Az emblematikus ábrázolás: a diagram és a grafika. Egyéni diagram készítése. Az ikon és a
piktogram tervezés. A szimbólumuk: közlekedési táblák, emblémák, márkajelek, jelvények: pecsétek, érmék,
zászlók, lobogók, címerek.

3. SZÍN

Tartalom, tevékenység
A magyar címer szimbolikája. Az ellenõrzõ címer, zászló, hétszínvirág embléma részének megoldása.
Szabad kompozíció készítése pasztellkrétával, hangulatok, érzések kifejezésére. Festés zenéhez.

4. RITMUS

Tartalom, tevékenység
Az idõ. Begyakorolt ritmuselemek megszólaltatása- ritmusértékek és jelölésük, ritmusjátékok, ritmuszene-
kar. Ritmusolvasás, -másolás, – írás diktálásra.

5. DALLAMI ELEMEK, ZENEHALLGATÁS

Tartalom, tevékenység
Tempó és dinamikai jegyek. A tanult hangszerek és zenekarok felismerése. A mûzenei és a népzenei isme-
retek rendezése. A dalok néprajzi háttere – népszokások, családi ünnepek. Dallamok olvasása, lejegyzése a
fejlettség szerint. Szolmizálva éneklés. Olvasógyakorlatok.
Irányított figyelmû zenehallgatás. A lakóhely szerinti tájegység legjellemzõbb népzenei sajátosságai. A XX.
századi zenei irányzatok – a dzsessz. Az értékes szórakoztató zene. A mûzenei ismeretek rendszerezése. A
legismertebb magyar zeneszerzõk többször hallgatott zenemûvének felismerése. Zenei élmények kifejezése.

6. DALÉNEKLÉS, NÉPI GYERMEKJÁTÉK

Tartalom, tevékenység
Magyar népdalok. A hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Más népek dalai. Többszólamú éneklés.
A tanult dalok stílusjegyei, stílusos elõadásuk. A megismert dalok tempója, dinamikája, hangulata. A Szózat
éneklése.
Életrajzi adatok magyar zeneszerzõkrõl.

7. MOZGÁS, TÁNC, BÁB

Tartalom, tevékenység
XX. századi társas táncok alaplépései. Magyar fõúri táncok, a palotás megismerése. A tanult táncok ismétlé-
se. Cigány együttes meghívása, cigány táncház szervezése. Egy báb vagy dramatikus elõadás iskolai közös-
ség elõtt.
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8. DRÁMA

Tartalom, tevékenység
Páros, csoportos, egyensúly- és bizalomgyakorlatok. Egyszerûbb ön- és társismereti játékok.
Mozgásimprovizációk és gyakorlatok (némajátékok, pantomimes gyakorlatok, esések, pofonok, botlások,
jellemábrázoló mozgások). Jellemábrázolás hanggal és metakommunikatív úton.
Erkölcsi fogalmak mesék, történetek, novellák, egyéb irodalmi alkotásokon keresztül.
Cselekmény, ellencselekmény érzékelése, hatások megfigyelése. Kellékhasználat. A történetnek, mint cse-
lekménynek az elemzése, a cselekmény üzenetének érzékelése. Egy cigányballada meghallgatása, dramati-
zálása . Színházlátogatás – a színházi viselkedés szabályainak betartása, díszlet, jelmez, kellék, fény- és
hanghatások megfigyelése, beszámoló az élmény alapján.

9. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

Tartalom, tevékenység
Fogalmak értelmezése: kommunikáció, média, tömegkommunikációs médium, tömegmédia. A tömegkom-
munikáció és az ember viszonyának értelmezése, értékelése.
A könyv. A szöveg és a kép viszonyának elemzése. Szép könyv – jó könyv. Könyvfajták csoportosítása,
Könyvtári munka. Történetek képekben. A képregény formanyelvének tanulmányozása.
A sajtó: Lényeges információk kiemelése a híranyagból. Képregény? Rövid történet kitalálása, részekre
bontása: képregény készítés.
A fotó, fotózás technikája. A képkeret. Közeli, félközeli, távoli kép. Nézõke készítése. Képkocka történetek
készítése, egy közös élmény, irodalmi mû vagy elképzelt történet alapján. A kép megmozdul: Pörgettyû ké-
szítése. Tárcsa, forgódob készítés.
A telefon. A fonográftól a CD-lemezig (hanglemez, magnó). A rádió. A rádióreklám.
A film. A film kapcsolata társmûvészetekkel (irodalom, zene, képzõmûvészet). Ismerkedés a filmnyelvvel.
Filmek megtekintése. Elemzése. Hang, zene, zörej. A filmek csoportosítása. A videókamera.
A televízió. A televízió reklám. A szappanopera. A szappanoperák sztereotípiájának elemzése, közönségre
gyakorolt hatásának értékelése. A mûsorújság megismerése. Az idõgazdálkodás és a szabadidõ-felhasználás
(médiafogyasztás). A számítógép Számítógépes újsághír készítése egy iskolai rendezvényrõl.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Felismer és megnevez néhányat a tömegtájékoztatás fajtái közül. Képes 1-1 film – irányítás melletti – elem-
zésére. Megismer, tud használni tömegkommunikációs eszközöket. Fejlettségi szintjének megfelelõen képes
felfogni a tömegkommunikációs eszközök lényegi mondanivalóját, tud ehhez viszonyulni. Fokozódó önálló-
sággal képes az információk értelmezésére. Megtanul szelektálni a média mûsorai közül. Ismeri a mûsorfüzet
használatát.
Tud a karakternek megfelelõ hangszínt, hangerõt használni, anyagot, színt kiválasztani.
Ismeri és énekli a Szózatot. Megfelelõen viselkedik a dal éneklése alatt.
Tud jellemeket, hangulatokat megjeleníteni rajzzal, dramatizálással. Képes improvizációs és szituációs játé-
kokkal az õt érintõ problémák eljátszására, feldolgozására. Képes saját és mások tevékenységének értõ elem-
zésére. Tud hangulatot, cselekvést, viszonyt megfigyelni, kifejezni.
Azonosul a pozitív jellemekkel, a helyes erkölcsi tulajdonságokkal a tanult irodalmi alkotásokon keresztül,
meg tudja ezeket játékában jeleníteni.
Megismeri a szimbólumok jelentését.
Forma, színredukcióval képes  létrehozni alkotásokat.
Figyelmesen hallgatja a dalokat, zenemûveket, tud választani közülük, indokolja választását.
Gyakorolja az elõzõ években tanult táncokat iskolai rendezvény alkalmával.
Betartja tánc közben a tanult illemszabályokat. Képes hosszabb szövegû szerep vállalására.
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Irodalomjegyzék

B. Boros Ilona–P. Székely É.: Batikolás, tojásírás
Balázs Árpád: Csontfurulya, madársíp
Balogh Beatrix: Kollázs
Balogh Beatrix: Várépítés, várjátékok
Barsi Ernõ: Népi hagyományaink, iskolai és amatõr színpadra
Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyûjtemény (Óvónõképzõ Intézetek)
Béky Bognár Attila: A világ csodái
Berhidai – Fényi – Kiss: Máktündérek, csutkanépek
Bernard Deyriés–Denys Lemery–Michael Sadler: Rajzos zenetörténet az õskortól napjainkig (Magyar válto-
zat: Révész Dorrit)
Cini-cini muzsika – Óvodások számára
Debreczeni Tibor: Színkörjáték /Kreatív játékok, 1981/
Deszpot Gabriella: Más szemmel (Vizuális kultúra a 8. osztály számára)
Dimény Judit: Hang – játék
Domanovszki Endre: Korok ruhái
Fekete Tamás: Szobrászat
Gabnai Katalin: Drámajátékok
Gerõ László Építészeti stílusok
Hatodik daloskönyvem (Apáczai Kiadó)
Hétszínvilág olvasókönyv 3.
Icinke-picinke – Népmesék óvodásoknak
Kaibinger Pál: Ének-zene az általános iskola 4. osztálya számára
Katajev: Hétszínvirág mese
Környeiné–Reegné: Tér-forma-szín
Lantos Rezsõné–Lukin Lászlóné: Ének-zene 1. osztály
Lantos Rezsõné–Lukin Lászlóné: Ének-zene 2. osztály
Lantos Rezsõné–Lukin Lászlóné: Ének-zene 3. osztály
Lantos Rezsõné–Lukin Lászlóné: Ének-zene 4. osztály
Lenkefi Konrád: Bábkészítés
Maitz–Pócz: Ének-zene az általános iskola 6. osztálya számára
Maitz–Pócz: Ének-zene az általános iskola 7. osztálya számára
Maitz–Pócz: Ének-zene az általános iskola 8. osztálya számára
Maitz Mária–Pócz Gáborné: Ének-zene kézikönyv az általános iskola 1-8. osztálya számára gyógypedagó-
gusoknak
Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam
Nyolcadik daloskönyvem (Apáczai Kiadó)
Ortutai: A magyar népmûvészet
Ötödik daloskönyvem (Apáczai Kiadó)
Régen volt, hogy is volt (Tankönyvkiadó Budapest)
S. Boda Edit: Médiakalauz 1-2
Szappanos István: Rajzolás, festés, tárgyalkotás az óvónõképzõ intézetek számára
Szepesi József: Putrik és paloták
Taníts meg engem! Fejlesztõ program logopédiai óvodák számára
Tolnai Mária: Dráma és nevelés
Varga Domokos: Jó játék az árnyék és a fény
Zákány Eszter: Agyagmûvesség (Mûhelytitkok sorozat – Corvina 1973)
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Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök

Hanglemez:
1848-as indulók
Cimbora – versek, dalok gyermekeknek.
Csajkovszkij: Diótörõ
Regélõ – megzenésített versek.
Hanglemezsorozat általános iskolások részére 1–8. osztály
Vízöntõ együttes: Élõ népzene.

CD:
Vivaldi: Négy évszak
Szózat
Himnusz
Kodály: Kállai kettõs
Magyar hangszeres népzene 1-2.

Bábparaván
Diavetítõ
Építõkockák
Fényképezõgép
Folyóiratok: Lakáskultúra, Szép házak
Gyûjtött népi edények és népi hangszerek
Hangszer kvartett kártya
Hangszerek: dob, cintányér, triangulum, c furulya, csörgõdob, xilofon, kanna, kanál, népi hangszerek, rit-
mushangszerek
Írásvetítõ
Jelvények, címerek
Képek, albumok, reprodukciók
Képsík rendszer
Képsorozatok
Kesztyûbábok
Körzõ
Lemezjátszó, CD lejátszó
Leporellók
Mágnestábla
Magnetofon üres kazettával
Magyar címer, magyar zászló
Mértani testek
Metronóm
Mûsorújság, folyóiratok
Plakátok
Posztótábla, hangjegykorongok
Reprodukciósorozat az általános iskola 1–4. és 5–8. osztálya számára
Ritmus és kottás olvasókészlet
Számítógép
Szimbólumok (piktogramok, jelvények, közlekedési táblák)
Telefon
Televízió
Természetes anyagok (fa, csont, bõr)
Természetes festõanyagok (szén, agyag, növényi nedvek)
Vetítõvászon
Videókamera
Zászlók
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GAZDÁLKODÁS

GAZDÁLKODÁS 1–8. ÉVFOLYAM

Típus integrált tantárgy
Óraszám 700 óra

Jellemzõk, alapelvek

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek mûveltségi területet, azon belül a Technika, a Háztartástan részterülete-
ket magában foglaló integrált tantárgy.
Az új társadalmi, gazdasági helyzethez igazodva a gazdálkodás szellemiségét fejezi ki iskolánkban az Ér-
tékteremtés és az Osztálygazdálkodás rendszere. A rendszer lehetõvé teszi, hogy a gyermek a szellemi és
fizikai alkotómunka értékponttal való díjazása mellett, a takarékos anyag- és energiafelhasználással, a termé-
szet adta lehetõségek felhasználásával, a tárgyak állagának megóvásával, a szelektív hulladékgyûjtéssel szer-
zett „vagyonát” befektetheti, felhasználhatja szociális és kulturális szolgáltatásokra,” iskolapénzre” válthatja,
ezáltal potenciális vásárlóvá válik az iskolai vásárokon.
A gazdasági élet minden szerepkörét megtapasztalhatja, lehet: tervezõ, beszerzõ, gyártó termék- elõállító,
eladó, kereskedõ, vevõ, szolgáltató, a rendezvények, szereplések, versenyek résztvevõjeként) és szolgáltatást
igénybevevõ (táborozás, kirándulás, kulturális programok belépõi, másolás, ruha- és könyvvásárlás).
A tanuló jövedelemhez jutása, az iskolai és az egyéni tulajdoni részek figyelembe vétele, a piacgazdálkodás,
a társadalmi valóságot mûködteti az iskola keretei között, így a gyerekeknek alkalmuk nyílik más- más gaz-
dasági helyzetben az érdekérvényesítés gyakorlására.
A gazdálkodás tantárgy az össztársadalmi gyakorlatra való eredményes felkészítést szolgálja, úgy járul hozzá
a nevelési céljaink megvalósításához, hogy az egyéni képességekhez adekvátan biztosítja a folyamatidõket.
Vezérelvei: az egyéni segítségnyújtás, a tanulók önállóságának tiszteletben tartása és a kezdeményezés, az
önérvényesítés realizálásának lehetõvé tétele.
A technológiai ismeretek mellett fontos szerepet kap a munkavégzéssel összefüggõ társadalmi gyakorlatra,
tevékenységekre való felkészítés.
A tantárgy jellegébõl adódóan a tevékenységek dominálnak, melyek során fel kell készíteni növendékeinket
a háztartás feladatainak gyakorlására, a célszerû gazdálkodásra a mindennapi életben, az igényeinek és lehe-
tõségeinek megfelelõ önellátásra, a technika vívmányainak felhasználására, ismerve azok környezetkárosító
veszélyeit is, a természeti és az épített környezet védelmére, az energiatakarékos szemléletû, ökológikus
gondolkodásra.
Hiszen a társadalmi cselekvõképesség egyik fokmérõje az, hogy a tanulók a kapott feladatokat, a mindennapi
életben adódó problémákat képességeik szerint meg tudják-e oldani a társadalmi elvárásoknak megfelelõ
minõségben.
A tananyag a társadalmi gyakorlat mûködési hátterét tükrözi, a munkamegosztást, a családi életet, a ház kö-
rüli tevékenységeket, a jövedelem beosztását, az ügyintézést, hogy a szocializáció folyamatában majd képes
legyen tájékozódni, eligazodni az életviteléhez szükséges dolgokban és tudjon a lehetõségekbõl önérvénye-
sítõ törekvéseinek, érdeklõdésének megfelelõen választani, akár mint munkás, akár mint szolgáltató vagy
fogyasztó tevékenykedik.
A tartalom kiválasztásánál a következõ sajátosságok érvényesülnek:
Fontos része az oktatásnak a technikai, technológiai tevékenységekkel összefüggõ beszéd fejlesztése, a cse-
lekvések szervezéséhez, ellenõrzéséhez, mert a tanulók megfelelõ passzív és aktív szókincsét bõvítenünk kell
a szükséges fogalmak alkalmazása érdekében.
A nyelvhasználati készség fejlesztése szempontjából jól lehet hasznosítani a kész munkadarabok, modellek,
anyagok, eszközök konkrét bemutatását, a tanulók számára a sokoldalú szemléltetéssel, tapasztalatszerzéssel,
tervek készítésének elõsegítésével a szókincs bõvítését.
Az alkotómunka során lehetõség nyílik az ízlésítélet fejlesztésére, a funkcionális és formai megfelelés cél-
szerûségének megállapításával különbözõségek és azonosságok elfogadásával.
Az eljárások célszerûségének és gazdaságosságának megállapítása, a megvalósuló technikai eljárás választá-
sának az indoklása, az ítélõ- és döntésképesség fejlesztését szolgálja.
Az öntevékeny, biztonságos, gazdaságos életvitelhez szükséges cselekvések: barkácsolás, javítások, hobbi-
megtanulásához a technikai mûveltséget közvetítõ dokumentumok (szakkönyvek, kézikönyvek) által az
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önálló ismeretszerzésben való jártasságok (könyv- és könyvtárhasználat) kialakításának biztosítása kiemelt
feladatunk.
A gondolkodási mûveleteket fejleszti az elkészült munkadarabok összehasonlítása, hasonlóságok-
különbözõségek keresése, a piacgazdálkodás, a holisztikus életszemlélet összefüggéseinek elemzése.
Gyermekeink nagy részére jellemzõ a mozgáskoordináció zavara, a finommotorikus készségek gyengesége,
ezért a finommozgások fejlesztése fokozott hangsúlyt kap, fõleg a tanítási program kezdetén, az adaptációs
szakaszban.
A tantárgyban megfogalmazottak útmutatást nyújtanak az alsós és felsõs délután pedagógiai programjában a
kézmûves és technikai jellegû tevékenységek tervezéséhez.
A tantárgy problémába ágyazva, a feladatra összpontosítva közvetíteti a technika, technológia mellett vala-
mennyi mûveltségterület, kapcsolódó tantárgy: alkalmazott matematika, természetismeret, környezetvéde-
lem, anyanyelv, embertan, esztétika, magyar és cigány hon- és népismeret, tánc és dráma fogalmait, tevé-
kenységeit, összefüggéseit.
A fejlesztés a pedagógiai szakaszokban egymásra épülõ feladatokat tûz ki.
A bevezetõ és kezdõ szakaszban
A termelés, a gazdálkodás egyéni garanciáinak megalapozása, a technikai szemléletmód kialakítása a gyer-
meki kíváncsiságra építve a praktikus ismeretek, tevékenységek által.
Alapozó és fejlesztõ szakaszban
A gazdálkodó tevékenység elméleti és gyakorlati hátterének megismerése a közösségi és az egyéni munka-
végzés során. A termelés, a gazdálkodás gyakorlatának megteremtése, kiszélesítése a szakmaválasztás irá-
nyába, rendszerszemléletû gondolkodásmód célzatos és következetes kialakításával.
A tananyag felépítése spirális-teraszos elrendezésû. Ez jól látszik a fejlesztési szakaszok témaköreinek azo-
nosságán és azon, hogy a magasabb évfolyamokon a visszatérõ témakörök esetében az ismeretek bõvülnek, a
munkadarabok elkészítésének módjai nehezednek.
Az egyes évfolyamok építenek az elõzõre és egyben megalapozzák a következõket is.

Cél, feladat
A tantárgy célja azon képességek kialakítása, fejlesztése, amelyek segítik a gyermeket a gyakorlati problé-
mák megoldásában, kapcsolat teremtése az iskolán kívüli világ és az iskolai tanulás között, hogy megtalálja
helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban.

A társadalmi cselekvõképességhez nélkülözhetetlen gazdálkodó tevékenység legalapvetõbb elveinek, szabá-
lyainak és gyakorlatának  megismerése, ezáltal az alkalmazkodási képesség alakítása. A család és a munka-
hely színterein való eligazodás, kritikus fogyasztói magatartás alakítása, alkalmazkodás könnyítése az éssze-
rû életvezetési stratégiák által, hogy a változások és következményeik belátása a tanulók harmonikus sze-
mélyiségfejlõdését segítse elõ.
A környezetbarát, a természetvédõ magatartás, az ökológikus szemléletmód formálása.
Az egzisztenciális szükségletek kielégítését biztosító praktikus intelligencia fejlesztése a sikeres szocializá-
ció érdekében.

Követelmény
Ismerje fel a technika szükségességét, hasznát és veszélyeit. Alakuljon ki a technikai tervezés képessége a
probléma felismerés és megoldás mindennapi gyakorlatában. Ismerje az iskolai tárgykészítõ munka fázisait
(tervezés, elõkészítés, kivitelezés, befejezõ munkálatok), az értékesítés vagy felhasználás menetét. Legyen
képes együttmûködõen részt venni a gazdálkodással, a munkával összefüggõ kapcsolatokban, a mûködést
biztosító szabályzatok figyelembe vételével. Például: Értékteremtés, A délután pedagógiai programja, Osz-
tálygazdálkodás, Produkciós sáv, Vásárok, Házirend.
Rendelkezzen munkaszervezési, egészségvédelmi, környezetvédelmi ismeretekkel és szokásokkal az életko-
rának megfelelõ önellátó tevékenységekben. Tudja használni a technika, háztartástan, gazdálkodás, barká-
csolás, közlekedés témakörébe tartozó könyveket, kiadványokat.
A továbbhaladás feltételei az adott évfolyamnál részletesen vannak kifejtve.
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A Gazdálkodás tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Táplálkozás X X X X X X X X

Tisztálkodás X X X X

Öltözködés X X X X
ÖNKISZOLGÁLÁS

Egészség X X X X X

Téma óraszáma 14 26 22 20 9 12 12 12

Takarítás X X X X X X X X

Mosás X X X X X X

SEGÍTÉS JELLEGÛ
MUNKÁK

Vasalás X X X X X

Téma óraszáma 4 2 4 8 7 10 3 3

Anyagok és
alakításuk

X X X

Képlékeny anyagok X X X

Textil X X X

A papír X X X
A fa X X X
A mûanyag X X
A fémek X X

A MUNKA RÉSZ-
EGYSÉGEINEK
KIALAKÍTÁSA

FOLYAMATOS
MUNKAVÉGZÉS
KIALAKÍTÁSA

Építõelemekkel
végzett gyakorlatok

X X X X X X X X

Téma óraszáma 16 42 42 36 40 17 6 6
Természetes anyagok X X XFOLYAMATOS

MUNKA
KIALAKÍTÁSA

Élõ és élettelen
környezetünk

X X

Téma óraszáma 14 24 24
FOLYAMATOS
MUNKAVÉGZÉS

Elõállított anyagok X X X

Téma óraszáma 14 18 21
HÁZTARTÁSI ISMERE-
TEK

Egészséges életmód X X X X

Háztartási gépek X X
Téma óraszáma 9 9 9 9
KERTGAZDÁLKODÁS X X X X
Téma óraszáma 16 10 18 15
GAZDÁLKODÓ 1 X 1 X X X X
Téma óraszáma 6 4 6 6
BARKÁCSOLÁS,
KÉZIMUNKA

X X X X

Téma óraszáma 12 4 6 6
KÖZLEKEDÉS X X X X X X X
Téma óraszáma 4 6 10 12 9 9 9
Összes óra 34 74 74 74 111 111 111 111
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A tantárgy óraszámai

Évfolyam

Óraszám 1.
2. félév

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes

Heti 2 2 2 2 3 3 3 3 20
Éves 34 74 74 74 111 111 111 111 700

Értékelés
Az ellenõrzés, értékelés folyamatosan kiterjed az egész tanítási órára, segítséget nyújt a javításhoz. Az el-
méleti és gyakorlati ismeretnyújtáson kívül az értékelésben és osztályzásban a tanuló érdeklõdése, szorgal-
ma, fejlõdése is tükrözõdik.
Az értékelési szempontok segítséget nyújtanak a tanulók önellenõrzõ, önértékelõ képességének tudatos ki-
alakításában.
Mivel e mûveltségi terület tevékenységcentrikus, különösen fontos, hogy helyesen állapítsuk meg az elméleti
ismeretek és a gyakorlati tevékenységek arányát az értékelésben, nemcsak a munkavégzést, hanem a kreati-
vitást, kitartást is folyamatosan kísérjük figyelemmel.
Nagyon fontos, hogy az értékelés folyamatos legyen, hiszen a tanórán a problémamegoldó tevékenység a
döntõ, s a gazdálkodás eredményessége a mérvadó.
A tanulókról félévenként írásos értékelést készítünk, mely magába foglalja az anyagismeretet, eszközhasz-
nálatot, technológiai ismeretet, a munka esztétikumát, a munkához való viszonyulást.
Célszerûnek tartjuk az értékelést évente a következõ táblázati rendszerben nyilvántartani, így a 8 év során jól
nyomon követhetõ a fejlõdés

Anyag-
ismeret

Eszköz-
használat

Technológiai
ismeret

A munka
esztétikuma

A munkához való
viszony

A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás-, a Kommunikáció- és a Szocializáció fejlõdési vizsgá-
lattal, illetve különleges esetekben, az Adaptációs programban leírt eszközökkel végezzük, a diagnosztizáló
munka alapján megalkotott egyéni fejlesztési terv (EFT) szerint folyik a tanuló fejlesztése a tantervi tartal-
makkal. A fejlesztés értékelését az EFT rendszeres, félévi felülvizsgálatával lehet elvégezni.

A Naplóban a tantárgyi tudást negyedévente Tervezés–Kivitelezés–Önkiszolgálás–Higiéné–-Háztartás–
Közlekedés címen gyenge, megfelelõ, jó minõsítéssel jelöljük.

Fejlesztési feladatok
A gazdálkodás tantárgy keretén belül a habilitációs tevékenység fõ irányai: a tanulók megismerõ képességei-
nek fejlesztése: a megfigyelési, összehasonlítási, csoportosítási, rendszerezési képességek, a beszédkészség
és nyelvi aktivitás fejlesztése.
A tárgyi–gyakorlati tevékenység ok-okozati megalapozottsága érdekében: az ismeretek, készségek, képessé-
gek színvonalának emelése.

A motorikus képességek fejlesztése: szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfejlesztése, kar-kéz
munkaerõ-ráfordítás beosztása, a munkamozdulatok sebességének és ütemének fejlesztése.
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A balkezes tanulók számára, balkezes olló használata és a munkafogások egyéni bemutatása kezességük
figyelembevételével.
A munkához való helyes viszonyulás: érzelmi fejlesztés, a céltudatos munkavégzés során megmutatkozó
pozitív személyiségjegyek, a munkafegyelem megerõsítése és kiterjesztése az önálló vállalkozásban végzett
tevékenységekre.

A tantárgy keretén belül megvalósítandó pedagógiai rehabilitáció fõ feladata:
a munkára nevelés és a pályaorientáció támogatása  a szakmák megismerésében és a továbbtanulásra való
felkészítés érdekében.

A társadalmi cselekvõképesség, az egyéni szocializációs folyamat alakulásának, fejlõdésének nyomon kö-
vetése a Szocializációs fejlõdési vizsgálat témái átszövik a Gazdálkodás tantárgy egészét.
A tantárgy tevékenységközpontúságából, a megvalósulás sajátosságaiból, az egyéni fejlesztésbõl eredõen
egy-egy tanítási órán belül a tanulók más- más feladatokat valósítanak meg. A csoportbontás, az osztott óra-
vezetés lehetõséget nyújt a családi munkamegosztás szerepeinek gyakorlására, a szakmai irányultságok meg-
erõsítésére, a folyamatos munkavégzésben az egyéni haladási tempó figyelembe vételére.
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GAZDÁLKODÁS 1. ÉVFOLYAM II. FÉLÉV

Témakörök, tartalmak, tevékenységek.1. Önkiszolgálás.

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
A kulturált táplálkozás eszközeinek: kanál, villa, kés ismerete és használata.
Étkezésekhez az asztal megterítése evõeszközökkel, tányérral, szalvétával.
Napirend készítés folyamatában a napszakoknak megfelelõ fõbb étkezések megtanulása.
Az elfogyasztandó ételek fajtáinak ismerete: leves, fõzelék, köret, hús.
A nyersanyagok eredete, eredet szerinti csoportosításuk (növényi eredet, állati eredet).

1.2. TISZTASÁG, TISZTÁLKODÁS

Tartalom, tevékenység
A helyes WC használat, WC-papír használat, kézmosás ok-okozat.
Az iskolai mellékhelyiségek használata ok-okozati összefüggésben: mit-miért, hogyan kell? mit-miért, ho-
gyan nem szabad?
A helyes fogmosás: rendszeressége; miértje és mikéntje.
Az egér és az oroszlán címû mesefilm feldolgozása a fogápolás szemszögébõl.
A helyes fogmosás gyakorlása saját felszereléssel, a személyi higiénés program megvalósulásában.

1.3. ÖLTÖZKÖDÉS

Tartalom, tevékenység
Az évszakoknak megfelelõ ruházat, ruházkodás ismerete és alkalmazása a mindennapokban.
A ruházat részei: felsõruházat, fehérnemû.
Öltöztetõ baba készítése, öltöztetése az évszakoknak megfelelõen felsõruhával és fehérnemûvel.
A fehérnemû váltásának rendszeressége az egészség érdekében.
Ok-okozati összefüggések keresése.
Az emberi test részeinek megnevezése és vizsgálata: mi történik szervezetünkkel, ha: tornázunk, mozgunk;
melegben; hidegben? Erõsítsük meg, az Ellenõrzõben jegyezzük is.

1.4. EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység
Egészség-betegség, egészséges-beteg fogalmainak megismerése.
Az „Egészséges, mint a makk” címû diafilm (Makk Marci sorozat) feldolgozása, az ismeretek beépítése a
mindennapokba.

2. SEGÍTÉS JELLEGÛ MUNKÁK

2.1. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
Az életkornak megfelelõ részvétel lehetõségei a takarításban: portörlés, rendrakás.
Az osztályterem tavaszi „nagytakarításának” segítése a játékok, könyvek letörlésével, sorba rendezésével.
Folyamatos tevékenység a foglalkozások közben és után, a tanterem rendjének helyreállítása, saját test tiszta-
ságának visszanyerése.
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3. A MUNKA RÉSZEGYSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA

3.1. KÉPLÉKENY ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
A gyurma, a sógyurma tulajdonságai. Az agyag tulajdonságai.
Manipulálás az anyagokkal, s a tapasztalatok értékelése közben az anyag tulajdonságainak megnevezése.
Gömbölyítés módjai és a gömbölyítéssel készülõ formák mintázása (gyöngy, gyümölcs, labda).
Hengerítés és hengerítéssel készülõ formák mintázása (csiga, kukac, perec…). Lapítás kézzel. Dobókocka
készítése agyagból. Betûelemek, írott és nyomtatott betûformák alakítása, megszárítása.

3.2. FONAL ÉS ZSINEG

Tartalom, tevékenység
A fonal készítése: ,,A kis vakond nadrágja” címû mese alapján a fonal készítésének mozzanatai.
A fonal és zsineg tulajdonságainak felismerése érzékszervi vizsgálódás útján:

– tapintás: finom-durva; vékony-vastag;
– szakítási próba: szakítható, nyírható;
– sodrás, szétsodrás: sodorható; összeköthetõ.

Csomó és masni kötése.
A fonal és a zsineg felhasználása a mindennapi életben.
Kép készítése fonal és zsineg felhasználásával.

3.3. A PAPÍR

Tartalom, tevékenység
A papír tulajdonságainak felismerése érzékszervi vizsgálattal: téphetõ, gyûrhetõ, vágható,  formára hajtható;
ragasztható (folt- és pontragasztás) különbözõ papírok összehasonlítása: könnyû-nehéz; vékony-vastag.
Papírtépéssel kép készítése.

3.4. A FA

Tartalom, tevékenység
Érzékszervi vizsgálat közben a fa legjellemzõbb tulajdonságainak megismerése: a látás; a szaglás; a tapintás
bevonásával.
A hurkapálca darabolásának lehetõségei a méret függvényében (pontos-pontatlan).
Hosszúság becslése adott hosszúsághoz:
„Marokkó” játék készítése; becslés utáni darabolás; csiszolás; festés (mártogatással) technikáinak alkalmazá-
sával.

3.5. ÉPÍTÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Az építõdoboz elemeinek megnevezése (kocka, tégla, henger, háztetõ). Barkochba-játék.
Tetszõleges térforma építése az építõdoboz elemeibõl (város, torony).
Alakrajz utáni modellkészítés.
Az építõdoboz munkalapjainak felhasználásával 5-6 elembõl álló modellek építés (szánkó, sí, kalapács).
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Önállóan végez minél több olyan tevékenységet, amely önmagára vonatkozik.
Tudja az evõeszközöket rendeltetésszerûen használva, kulturáltan étkezni.
Használja rendeltetésszerûen a WC-t.
Alkalmazza a mindennapokban a helyes fogmosás technikáját.
Tudja a mindennapi életben az évszakoknak és higiénés követelményeknek  megfelelõ öltözködést.
Ismeri és alkalmazza a mindennapokban az egészség megõrzéséhez szükséges tevékenységeket, magatartást.
Életkorának és lehetõségeinek figyelembevételével segít a környezet (iskola és otthon) rendben tartására
irányuló tevékenységben.
Részt vesz életkorának és lehetõségeinek figyelembe vételével a takarításban.
Felismeri a környezetben található legfontosabb anyagokat.
Feladattudata van, és a munkaszokásokat betartja.
Tud képlékeny anyagot a tanult technikák alkalmazásával gömbölyíteni, hengeríteni, lapítani.
Ismeri a fonal és zsineg megtapasztalható tulajdonságait, felhasználási lehetõségeit.
Ismeri a papír érzékelhetõ tulajdonságait, meg tudja nevezni azokat.
Ismeri a hurkapálca tulajdonságait, darabolását a méret becslésével..
Meg tudja nevezni és azonosítani az építõdoboz elemeit.
Tud néhány elembõl álló modellt megépíteni.
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GAZDÁLKODÁS 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. ÖNKISZOLGÁLÁS

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
A konyha legfontosabb berendezési tárgyainak (mosogató, tûzhely, hûtõ, konyhaszekrény) rendeltetése és
balesetvédelmi szabályok a használat során.
„Az elsõ szakácskönyvem” címû könyvbõl, a konyhai eszközök rajzának összehasonlítása a tankonyha esz-
közeivel, az eszközök megnevezése.
Vitamin-saláta készítése répa, alma, méz felhasználásával.
Az esztétikus, napszakonkénti terítés gyakorlása az iskolai ebédlõben tízórainál, ebédnél, uzsonnánál.

1.2. TISZTASÁG, TISZTÁLKODÁS

Tartalom, tevékenység
A test, a haj tisztán, rendben tartása.
A test mûködése fizikai munkavégzéskor (izzadás bekövetkezése erõteljes mozgás után).
A verejtékezés megfigyelése kapcsán a naponkénti rendszeres tisztálkodás felismerése.
Mit okozhat az izzadás, a por; a piszok különbözõ testtájakon?
Gombásodás, gyulladás, kellemetlen szag; körömtisztítás, körömkefe, körömvágás, rendszeres, napi mosa-
kodás, cipõtisztítás: eszközök használata.
A zsebkendõ használatának higiéniája.
A fertõzések, cseppfertõzés terjedésének lehetõségei (oktató-, diafilm megnézése).

1.3. ÖLTÖZKÖDÉS

Tartalom, tevékenység
Az évszaknak és az idõjárás változásának megfelelõ helyes, egészséges ruházat ismerete.
Öltöztetõ baba öltöztetése.
A ruhadarabok záródási módjainak – gombolás, patent, kapocs bekapcsolása, húzózár–önálló alkalmazása.
Öltözõverseny rendezése.
A csokorkötés, cipõfûzõ befûzése, a tépõzár.
A ruhafélék tárolása, rendben tartása.
A vállfa használata, a ruhanemûk hajtogatása.

1.4. EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység
Egészséges napirend kialakítása, készítése.
Egészséges heti rend kialakítása, készítése.
Nagyszülõk, szülõk, gyerekek relációinak ismerete a családi munkamegosztásban.
Az évszakok váltakozásának hatásai a környezetre, az emberi szervezetre.
Az idõjárás, öltözködés, jellemzõ gyümölcs, jellemzõ szabadidõs foglalkozások, a termõföld jellemzõ
munkái).
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2. SEGÍTÉS JELLEGÛ MUNKÁK

2.1. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A seprû használata. A seprés szabályai.
A tanterem tisztántartása a foglalkozások végén.
Cipõtisztítás oka és módja (lábtörlõ használata).

3. A MUNKA RÉSZEGYSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA

3.1. KÉPLÉKENY ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
Gömbölyítés, hengerítés, lapítás mellett a kúpozás technikájának megismerése és gyakorlása.
A képlékeny anyag egyszerû megmunkálása, elemi kézmûves technikák.
Kosárforma, ház (hengerbõl, mint gerendaház).
Kompozíciók készítése adott témában és szabadon.
Természetes anyagokból formák, alakzatok képzése.

3.2. FONALAK, TEXTILEK

Tartalom, tevékenység
Fonalak: a csomókötés célszerû alkalmazása; a csokorkötés (cipõfûzés és kötés); a fonalak sajtolása (fonal-
baba készítése); a kéterû fonás (könyvjelzõ készítése).
Textilek: a textilek tulajdonságai, felhasználásuk és megmunkálásuk; érzékszervi vizsgálatok: tapintással,
tépéspróbával.
„A kisvakond nadrágja” címû mese alapján a fonal és textil készítésének megismerése; a folyamat helyes
sorrendbe rendezése; a fonalak és a textilek összehasonlítása (hasonlóságok-különbözõségek).
A varrás alapjai: tûbefûzés, csomókötés; a tû balesetmentes használatának szabályai; öltögetés (elõöltés-
elõvarrás); könyvjelzõ készítése.
Nyírás megtanulása filcen, egyenes és görbe vonalon: karácsonyfadísz.

3.3. PAPÍROK

Tartalom, tevékenység
A papír tulajdonságai.
A célszerû és takarékos anyagfelhasználás: nyírás, hajtogatás.
Helyes szerszámhasználat: ollóval (balesetvédelem, nyírás ollóval egyenes és körív mentén).
Mértani formák megismerése: kör, háromszög, négyzet, téglalap.
Képalkotás kivágott mértani formákból.
„Csipketerítõ” készítése nyírással.
Kartonfigurák készítése (a testrészek külön-külön csoportban történõ nyírása után, mókás emberkék össze-
állítása).
Papírhajtogatás: felezõ és átló. Papírforgó készítése. Csónakhajtogatás és úsztatás.

3.4. A FA

Tartalom, tevékenység
A fa tulajdonságai (érzékszervi vizsgálat). Hurkapálca és a vékony léc darabolása, késsel megadott méret
szerint, a végek csiszolása csiszolóvászonnal. A vonalzó használatának gyakorlása (mérés cm-es pontosság-
gal). Falikép készítése hurkapálcából.
Virágkaró készítése hegyezéssel, díszítése festéssel (mártogatással).
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3.5. MÛANYAGOK

Tartalom, tevékenység
Mûanyagok felhasználása a mindennapi életben (használati tárgyak gyûjtése): miért jó a mûanyag? Elõnyök
és hátrányok gyûjtése.
Mûanyag fólia tulajdonságai.
A mûbõr tulajdonságai (tárgy alkotása ragasztással).

3.6. FÉMEK

Tartalom, tevékenység
Fémek a környezetünkben, alumínium- és rézhuzal.
A fémek tulajdonságai (érzékszervi vizsgálat): tapintás; hajlítás; darabolás lehetõsége.
A csípõfogó, a kúpos fogó. Fémek összehasonlítása az eddig tanult más anyagokkal:
könnyebb-nehezebb; puhább-keményebb, hajlítható-merev.
Betûk, lánc készítése.

3.7. ÉPÍTÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Térbeli alakzatok makettjeinek készítése rajz alapján:
modellezés síkban-térben (pl. bútorok építése: asztal, szék, szekrény).
Építés látszati kép és körvonal rajz alapján: közlekedési eszközök megépítése (autó,   busz, vonat).
Az alaprajz: az építõelemek határoló lapjainak körberajzolása – összefüggések keresése; kisebb, nagyobb,
ugyanakkora; különbözõ, hasonló.
 Sík és tér megkülönböztetése, a tárgyak meghatározása (matematikai ismeretek tükrében): négyzet, kocka,
téglalap, téglatest, kör, gömb.
Az építõdoboz feladatlapjainak megoldása.  Modellezés tereptárgyakkal: belsõ és külsõ téralakítás dobozok-
kal.

4. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
Biztonságos közlekedés a gyalogos közlekedésre kijelölt helyeken.
Veszélyhelyzetek felismerése.
Tapasztalatok gyûjtése a helyi közlekedésrõl, utazás felnõttel.
A gyalogos átkelõhely, zebra, jelzõlámpák, a rendõr karjelzései.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Manuális készsége, figyelme, problémamegoldó gondolkodása, kreativitása az elvárásoknak megfelelõ.
Képes együttmûködésre, csoportmunkában való tevékenységre.
Egyre önállóbb önkiszolgálásában.
Önálló minél több önkiszolgáló tevékenységben, részt vesz csoportos tevékenységben, magára irányuló
tevékenységben.
Ismeri a konyha berendezési és legfontosabb felszerelési tárgyait, balesetvédelmi használati szabályait.
Tud késsel, villával enni, betartja az étkezések rendjét.
Ápolja, tisztítja testét, haját, fogát naponta rendszeresen.
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Ismeri és alkalmazza az évszakoknak és az idõjárás változásának megfelelõ öltözködési szabályokat, ruhái-
nak különbözõ záródásait önállóan használja.
Befûzi és beköti a cipõjét.
Betartja a kialakított napi, hetirendet, életkori sajátosságainak megfelelõen otthon is.
Segít szüleinek a házi és ház körüli tevékenységekben.
Részt vesz az iskolai környezet rendben tartásában.
Használja a seprût, a partvist.
A cipõje rendszeresen tiszta.
Tud átalakított anyagot megnevezni, csoportosítani, egyszerû mûveleteket végezni.
Használja rendeltetésszerûen a megismert eszközöket, szerszámokat.
Ismeri az anyagok tulajdonságait és felhasználásuk lehetõségeit egyre bõvülõ körben,
Rendelkezik elemi ismeretekkel az anyagtakarékosságról, a környezet megóvásáról.
Feladattudata, feladattartása van.
Ügyes a kézzel alakítható anyagok megmunkálásában, a tanult mozdulatok alkalmazásával önállóan
dolgozzon.
Ügyes a kézzel végezhetõ tevékenységekben.
Tud egyenes és körív mentén megközelítõ pontossággal, ollóval nyírni.
Tud papírt nyírni ollóval. Tud festékkel, ragasztóval bánni.
Ismeri a fa legfontosabb tulajdonságait, s egyszerû szerszámokkal balesetmentesen tud dolgozni.
Ismeri a mûanyagok felhasználási lehetõségeit a mindennapi életben.
Ismeri a környezetben megtalálható fémbõl készült tárgyakat, eszközöket.
Tud a formát és annak képét azonosítani.
Tud minta alapján is, és saját elképzelést, ötletet is megvalósítva építeni.
Ismeri a gyalogos közlekedés szabályait, a tanult szabályokat betartja.
Rendelkezik tapasztalatokkal az utazás közbeni magatartásról.
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GAZDÁLKODÁS 3. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. ÖNKISZOLGÁLÁS

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
Konyhai edények, eszközök tisztántartása, a mosogatás menete.
A háztartást megkönnyítõ eszközök, kisgépek használata felnõtt irányításával
Az életkornak, a napszaknak megfelelõ táplálkozás, változatos étrend.
Az ételkészítés higiéniája.
A házimunkát megkönnyítõ gépek, eszközök, darálók, háztartási robotgépek.
Baleseti források a konyhában és a megelõzés feltételei. Egyszerû ételek készítése: teafõzés és ízesítés;
lágytojás-keménytojás fõzése idõméréssel; hideg szendvics készítése, díszítése; a kenyér kenése; sütés nél-
küli édesség (pl. kókuszgolyó) készítése.
Vendéglátás-vendégvárás: hétköznapi és ünnepi: terítés; tálalás; viselet.
Teadélután rendezése.

1.2. TISZTÁLKODÁS

Tartalom, tevékenység
A fogmosás alkalmazása és eszközeinek tárolása.
A kéz és a láb ápolása: ismerkedés a manikûrkészlet részeivel; körömvágás, reszelés, tisztítás.
Baleseti források körömápolás közben és megelõzésük.

1.3. ÖLTÖZKÖDÉS

Tartalom, tevékenység
A ruházat rendben tartása, kisebb javítása.
A gombfelvarrás megtanulása.
Kisebb javító varrások (szakadások mentén).
Baleseti források és megelõzésük.
Az idõjárásnak, az évszaknak, a napszaknak megfelelõ öltözet.
Gyakorlatok a célszerû, a helyes öltözködésre.
Lábbeli tisztítása.

1.4. EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység
Kisgyerekkorban sûrûn elõforduló megbetegedések és tünetei: megfázás; köhögés;
láz; hasmenés; hányás. Megelõzésük természetes gyógymóddal: gyógytea; Megay–Gaal: Varázsfüvek
(Bölcs bagoly sorozat) borogatás; hûtõfürdõ; diéta.
Sérülések lehetõségei, megelõzésük, a sebek ellátásának elemi szabályai.
Egészséges és egészségre káros szerek ismerete.
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2. SEGÍTÉS JELLEGÛ MUNKÁK

2.1. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
Környezetünk rendben tartása.
A tanterem rendjének folyamatos megõrzése, helyreállítása, napi takarítása: játékok tisztítása, virágápolás,
közös helyiségek csoportos takarítása.
A takarítás eszközei: tavaszi-õszi „nagytakarítás”.
az iskolát körülvevõ füves területek folyamatos rendezése; a szelektív szemétgyûjtés.
A házimunkát megkönnyítõ eszközök, a porszívó.

2.2. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
A mosás fázisai: áztatás, mosás, öblítés, szárítás.
A mosás elemi szabályai: a ruhanemûk csoportosítása színük szerint; a mosóvíz hõmérséklete; az öblítõvíz
hõmérséklete.
A babaruhák mosása.

3. A MUNKA RÉSZEGYSÉGEINEK KIALAKÍTÁS

3.1. KÉPLÉKENY ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
A papírmasé. Gyöngyök, tárgyak (fenyõdíszek, szív, húsvéti szimbólumok) formázása. Mértani testek min-
tázása agyagból.
Építõ játék készítése (téglatest, kocka, henger, gömb, kúp mintázása).

3.2. FONALAK, TEXTILEK

Tartalom, tevékenység
Fonalak: szegõöltés; pelenkaöltés: tûbefûzés, csomózás mûveletei.
Négyzet-alakú textília beszegése, majd körbevarrása, pelenkaöltéssel.
A tanult öltésekkel készítendõ darabok: hasznos tárgyak készítése: tûpárna; pénztárca, zsebkendõtartó;
uzsonnaszalvéta, dísztárgy.
Textilbõl: textíliák nyírása: különbözõ mértani formák kivágásával, alaklemez segítségével állat vagy ember-
figurás textilkép készítése ragasztással.
Szálhúzás: szálhúzásos terítõ készítése.
A szövés alapjai: fûzõlapok segítségével a szövés munkafolyamatának megtanulása; szövés szövõrámán;
kézi szövõkereten, öv, karlánc készítése.
Látogatás a szövõmûhelybe.

3.3. PAPÍROK

Tartalom, tevékenység
A hajtogatás további gyakorlása: felezõ és átlóhajtás; a szegély és szöglethajtás megtanulása: füzetek, köny-
vek beborítása.
Figurák hajtogatása és díszítése papírral: pl. tátogó szájú sárkány, ugró béka, télapó.
Szögletes tárgyak (dobozok) becsomagolása díszcsomagolássá (egyenletes ragasztás, esztétikus munka-vég-
zés).
A kartonpapír tulajdonságai, felhasználhatósága: fizikai tulajdonságok érzékszervi vizsgálata: tapintás, gyû-
rés, tépés.
Hasonlóságok, különbözõségek a lágypapírral.
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A karton mérése vonalzóval, elõrerajzolás, karcolás, lyukasztás, összeállítás – pontos mérés, cm-es pontos-
sággal, szabályos nyírás.
Munkafolyamatok alkalmazásával különbözõ használati tárgyak készítése: díszdoboz;
kiskosár.

3.4. A FA

Tartalom, tevékenység
A fa, léc: mérése; elõrajzolása; darabolása késsel; új mûvelet: rovásfaragás.
Virágkaró készítése és díszítése rovásfaragással.

3.5. MÛANYAGOK

Tartalom, tevékenység
A mûbõr, mint mûanyag felhasználhatósága a mindennapi életben.
Mûbõrbõl használati tárgyak készítése: pl. öv, erszény.

3.6. FÉMEK

Tartalom, tevékenység
Alumínium huzal, rézhuzal, mûanyaggal bevont huzal tulajdonságai, hajlítása, darabolása: lánc, kampó,
fogas készítése.
Alumínium, (lágy) szalag tulajdonságai, hajlítása, darabolása lemezvágó ollóval, síp készítése. Az alu-
mínium huzal és lemez összehasonlítása tapasztalati úton: hasonlóságok, különbözõségek.
A kúpos fogó, a lemezvágó olló rendeltetésszerû, balesetmentes használata.

3.7. ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Építõelemekkel végzett gyakorlatok.
Házépítés: körvonalrajzok, látszati rajz, alaprajz alapján: háztípusok makettjének felépítése az építõdobozzal:
emeletes családi ház; egyszintes családi ház; lakótelepi tömblakás: elõnyök; hátrányok keresése.
Térrendezés terepasztalon, település modellezése: utcánk.
Belsõ tér modellezése dobozokkal, építõdobozokkal.
Szerelõelemekkel végzett gyakorlatok: a szerelõelemek helye a szerelõdobozban.
A szerelõelemek neve, megkülönböztetésük a használat szempontjából.
Egy-kettõ-három csavarkötéssel készülõ alakzatok szerelése rajz és fantázia alapján: útjelzõ tábla; asztal;
szék; ásó; gereblye síkban.

4. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
Közlekedési gyakorlatok: szabályok betartása.
Közlekedési eszközök modellezése, dobozokból, építõkockákból, építõjátékokból. Csoportosításuk.
A tömegközlekedési eszközök használatának szabályai:
a várakozás, felszállás, kapaszkodás, leszállás jelzése, tudakozódás.
Veszélyhelyzetek a tömegközlekedésben.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Egyre önállóbb és biztosabb az önkiszolgáló és segítõ tevékenységekben.
Fejlõdik eszközhasználata és mérési pontossága.
Fejlõdik türelme, körültekintése, kitartása, együttmûködése, igényessége, találékonysága.
Önálló, önkiszolgáló a tevékenységeiben.
Tud a konyhai tevékenykedés után hasznosan részt venni a mosogatásban, a terem rendbetételében.
Képes a kenyér megkenésére.
Tud teát, lágy tojást, kemény tojást fõzni.
Tud korának megfelelõen vendégeket várni és fogadni.
Képes körmeit tisztán tartani, ápoltan megjelenni.
Tudja a  leszakadt gombját felvarrni, kisebb szakadásokat ruháján bevarrni.
Igyekszik saját egészségét megóvni az elkerülhetõ betegségektõl, sérülésektõl és az egészségre ártalmas sze-
rektõl.
Ismeri  a cigányság életformájának vonatkozó részeit.
Aktívan részt vesz a családi és az iskolai munkamegosztásban.
Óvja környezete tisztaságát, részt vesz az évszakonkénti nagyobb takarításokban, az étkezéshez az asztal
megterítésében.
Ismeri a mosás fázisait és legfontosabb szabályait.
Egyre önállóbb a különbözõ anyagfajták tulajdonságainak, a szerszámok helyes használatának ismeretében, a
megmunkálásban.
Tudja alkalmazni a gyakorlatban a már megtanult munkafogásokat.
Ismeri és alkalmazza a gyakorlatban a szegõöltést, pelenkaöltést.
Elsajátítja a szövés technikáját.
Felhasználja a papírt, mint anyagot különbözõ használati és szórakozást segítõ tárgyak készítésében
Tud alakítani fát egyszerû módon, egyszerû szerszámmal, faragókéssel balesetmentesen.
Ismeri a mûbõrt és felhasználhatóságát.
Ismeri az alumínium tulajdonságait, felhasználási lehetõségeit.
Tud modellezni megfelelõ építõelemek megvalósításával különbözõ lakóépületeket.
Ismeri a szerelõelemeket, tudja alkalmazni a csavarkötést.
A szabályoknak megfelelõen viselkedik és közlekedik.
Ismeri minél több közlekedési eszköz elnevezését és jellemzõjét.
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GAZDÁLKODÁS 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. ÖNKISZOLGÁLÁS

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
Az ételek alapanyagai. Az alapanyagok beszerzési helyei; bevásárló lista készítése.
Egyszerû ételek készítése: bundás kenyér, (tojás felverése)sütés serpenyõben. Az ünnepi asztal; ünnepi terí-
tés díszes szalvétahajtogatással.
Egyszerû édesség: sütés (habcsók). Vendégvárás – vendéglátás, avagy hogyan rendezzünk születésnapi
uzsonnát; gyermekzsúr szervezése, rendezése szendvicskészítéssel, díszítéssel, teával.

1.2. SZEMÉLYES HIGIÉNÉ

Tartalom, tevékenység
Testünk rendszeres tisztántartásának fontossága: test, haj, körmök, fogak; bacilusok, vírusok, gombák élõs-
ködõk „hatásai”.
Fehérnemû rendszeres cseréje és tisztítása: a fehérnemû mosásának mikéntje (pl. torna zokni mosása).

1.3. ÖLTÖZKÖDÉS

Tartalom, tevékenység
Az életkornak, alkatnak, alkalomnak megfelelõ öltözködés jellemzõi. A ruházat portalanítása. A ruhakefe.

1.4. EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység
Munkatevékenységek: részvétel a családi munkában. Családi munkamegosztás a családtagok testi-lelki egés-
zsége. Vállalható feladataim: egyszerû karbantartó munkák. Szolgáltatások igénybevétele – vásárlás, gyógy-
szertár, posta.
Társas kapcsolataink és egészségünk összefüggései. Önismeret: külsõ és belsõ tulajdonságaim. Barátságok:
Milyen a jó barát?
Viszonyom a felnõttekhez: helyem a családban, osztályban, iskolában.

2. SEGÍTÉS JELLEGÛ MUNKÁK

2.1. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A porszívó balesetmentes használata. A felmosás (kõpadló, mûanyag padló esetében): baleseti lehetõségek
és megelõzésük a frissen felmosott padló esetében.
A tanterem takarításában való aktív részvétel.

2.2. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
A mosás fázisai: áztatás; mosás; öblítés; szárítás. A saját fehérnemûk rendszeres mosása a mindennapi gya-
korlatban: a torna zoknik rendszeres mosása. A tankonyhában használt textíliák mosása.
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2.3. VASALÁS

Tartalom, tevékenység
A vasaló balesetmentes használata. Szögletes textíliák (zsebkendõ, konyharuha) vasalása.

3. A MUNKA RÉSZEGYSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA

3.1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK

Tartalom, tevékenység
FONALAK, TEXTILEK.
Szabás: megadott méretre.
Varrás: fércelés, szegõöltés, pelenkaöltés gyakorlása mellett a száröltés megtanulása;
terítõ méretre szabása, beszegése, hímzése.
Hímzés: népi motívumok; láncöltés, száröltés.
Gyûjtött képekbõl tabló készítése. Tanulmányi séta: tájházba; néprajzi kiállításra.
PAPÍR.
Szögletes és henger alakú tárgyak díszcsomagolásának további lehetõségei.
Szegély hajtogatás, síkbeli szimmetria (fél alaklemez) felismertetése.
Tankönyvek, füzetek csomagolása. Nyírás elõrajzolás után. Ragasztási technikák:
foltragasztás; szegélyragasztás.
Nem folyékony papírragasztók ismerete és használata (cellux, papírragasztó stb.).
Díszdobozok készítése, ajándék csomagolása (henger és kocka alakú).
FAMUNKÁK.
Fenyõléc: darabolása hasítással; csiszolása csiszolóvászonnal; díszítés faragással, festéssel; illesztés szege-
léssel; viráglétra készítése.
Ismerkedés a fafaragással: faragott kis falikép készítése.
A fa megmunkálása: nagyüzemben; kisipari mûhelyben. Tanulmányi séta bútorasztalos üzembe.
FÉMEK.
Az alumínium lemez tulajdonságai, megmunkálása: elõrajzolás után darabolás, lemezvágó ollóval; hajlítása
idomszerekkel: tüske, kúpos fogó; a szélek finomítása; díszítés pontozással, karcolással; virágalátét ké-szíté-
se.
A fémrúd (acélrúd) tulajdonságai, darabolása fémfûrésszel.
A fémfûrész részei, balesetmentes rendeltetésszerû használata. Pontozó készítése.
MÛANYAGOK.
A mûanyagok felhasználása a mindennapi életben.
Tulajdonságai: érzékszervi, fizikai és kémiai vizsgálatok; hõhatásra reagálás; törési próba; tapintási próba.
Mûanyaglemez tulajdonságai: darabolása; hajlítása.
Cipõkanál készítése (melegítés).

3.2. ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

ÉPÍTÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK.
Építõelemek illesztése, egyensúlya, építés látszati kép alapján a síkra.
Ház, lakás építése, berendezése, a lakás helységei, berendezésük.
Babaház vagy dobozváros készítése papírból.
SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK.
Egy- és többcsavaros kötések. Csuklózó szerkezetek. Mozgó szerkezetek (a kerék).
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A TÁRGYAK KÉPE.
A körvonalrajz: mértani síkidomok és testek körberajzolása. Alaprajz: a megépített dobozváros, babaház
alaprajzának elkészítése. Valóságos tárgyak és modellek összehasonlítása súly, méret, alakazonosítás. Nézet-
rajz: azonosítás és készítés; elölnézet; felülnézet; oldalnézet.

4. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
A közlekedés eszközök: a vonat. Tanulmányi séta: a pályaudvar, a vasútállomás.
A helyi közlekedés eszközei falun és városban.
Veszélyhelyzetek felismerése a gyalogos és tömegközlekedésben.
Közlekedés tömegközlekedési eszközökön. Közlekedési helyzetek modellezése.
Információs táblák leolvasása, információkérés, tudakozódás.
Udvariasság a közlekedési helyzetekben.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes önálló tárgykészítésre a csoportos tevékenységekben való munkavállalásra és végzésére, s megkezdett
munkadarabját befejezi.
Gyakorlott az önellátásban, teljesen önálló az öltözködésben és tisztálkodásban.
Kulturáltan étkezik.
Részt vesz aktívan a munkavégzésben, egészsége megõrzésében.
Ismeri a fõzés alapanyagainak beszerzési helyeit.
Tud egyszerû ételeket elkészíteni önállóan is.
Alkalmazza a mindennapokban a személyre vonatkozó helyes higiéniás szokásokat.
Tudja tisztítani fehérnemûjét.
Képes a mindennapokban korának, alkatának, az alkalomnak és a lehetõségeknek megfelelõ ruházat kivá-
lasztására és viselésére.
Részt vesz aktívan a család életében, munkájában.
Ismeri alapvetõ külsõ és belsõ tulajdonságait, lehetõségeit, korlátait.
Segíti a felnõttek munkáját az iskolában és a családban egyaránt.
Egyszerû háztartási munkát gyakorlottan elvégez, háztartási kisgépeket használ. .
Alkalmazza a témában elsajátított ismereteit az iskola és a család mindennapi életében.
Tudja fehérnemûjét szükség szerint tisztítani.
Ismeri a mosás fázisait és a centrifuga balesetmentes használatát.
Tud szögletes textíliákat balesetmentesen vasalni.
Önálló az anyagok megmunkálása során a már megismert eszközök és szerszámok használatában. Tud tisz-
tán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni.
Anyagtakarékosan  és az értékesítési szempontok szerint dolgozik.
Ismeri az anyagok tulajdonságait, a megmunkálás eszközeit, szerszámait.
Tud önállóan folyamatosan dolgozni egy munkadarabon.
Tud konstruktívan gondolkodni, fantáziáját használva építeni, szerelni.
Próbálkozik egyéni ötletek terveinek készítésével és megvalósításával.
Tud csoportosítani  közlekedési eszközöket.
Biztonságosan közlekedik gyalogosan és a tömegközlekedési eszközön.
Betartja a tanult magatartási szabályokat a közlekedési helyzetekben.
Kialakulóban van technikai gondolkodása és szemlélete, életkorának és fejlettségének megfelelõen.
Fejlõdik önállóságban és a közösségi alkotó munkában.
Tudatosul felelõssége a közlekedésben és saját egészsége védelmében.
Önállóan, aktívan részt vesz a házimunkában.
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GAZDÁLKODÁS 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. HÁZTARTÁSI ISMERETEK

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
A KONYHA.
A tankonyha berendezési tárgyai: konyhabútor, mosogató, munkapad, asztal, székek.
A tankonyhában használatos eszközök, gépek: tûzhely, fõzõlap, darálók, nyújtódeszka, nyújtófa, lábasok,
fazekak, mérõeszközök, tálalóedények, tálalóeszközök.
A tankonyha rendbetétele, a bútorok lemosása, polcok, fiókok borítása papírral (méretre hajtás-vágás).
Az eszközök, gépek célszerû elrendezése, elhelyezése a konyhában, a konyhaszekrényben. A villanytûzhely
üzembe helyezésének szabályai.
TÁPLÁLKOZÁS.
Az ételek alapanyagai: nyersanyag, friss-, félkész termék, fagyasztott-tartósított termék.
A nyersanyagok lehetséges beszerzési helyei: üzlet, kistermelõ, piac, diszkont bolt.
Üzletlátogatások. Az árak összehasonlítása.
A felhasználás lehetséges formái: sütés, fõzés, tartósítás: fagyasztás: a kertbõl betakarított zöldségfélék zöld-
ségek tisztítása.
Étrendünkben különbözõ technikával készülõ ételek gyûjtése, keresése.
A szakácskönyv használata.
ÉTELKÉSZÍTÉS.
Híg leves, zöldségleves: a fagyasztott alapanyagból.
Sütés zsiradékban: köret – sültburgonya. Fõzött édesség: madártej.
Az ételkészítés higiéniája és a munkaterület rendben és tisztán tartása minden konyhai tevékenységnél hang-
súlyt kell kapjon, csakúgy, mint a konyhai balesetek elõfordulásának a megelõzése, s az elsõsegélynyújtás
megvágás, forrázás esetén..

1.2. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A lakás, az iskola helyiségei és rendeltetésük.
A lakás rendbetételének lehetséges módjai: szemét felszedése; seprés; porszívózás; felmosás.
A bútorok karbantartása: portörlés; fényezés.
A parketta tisztántartása: feltörlés; szárazra törlés; felkenés.
A mûanyag padló tisztítása.
Az osztályterem, a tankonyha takarítása a tanult technikák alkalmazásával.
A korosztálynak megfelelõ takarítási munkák felismerése és végzése otthon is.

1.3. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
A gépi. mosás lehetséges módjai. A mosógépek fajtái:
forgódobos; keverõtárcsás; automata.
A mosás fázisai: áztatás; mosás; öblítés; csavarás (kézi és gépi) szárítás.
A tankonyhában használt textíliák rendszeres mosása: munkakötények; konyharuhák; asztalterítõ. Tanulmá-
nyi séta elektromos cikkeket árusító üzletbe.
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1.4. VASALÁS

Tartalom, tevékenység
A vasalás fejlõdése, története.
A vasalók fajtái (parazsas, hagyományos villany, hõfokszabályozós, gõzölõs) és használatuk: balesetvédelmi
szempontból; a textília kímélésének szempontjából.
A vasalás fizikai, kémiai, higiéniai és esztétikai hatásai.
A kimosott konyhai textíliák (szögletesek) vasalása.

1.5. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Tartalom, tevékenység
Testünk életmûködései: a testrészeink és fõbb belsõ szerveink.
Az ember életének történései: növekedés, egészség és betegség.
Az egészséget károsító szerek: nikotin; alkohol; drogok veszélyei.
Káros szenvedélyek elleni hónap (február). Nemdohányzó világnap. Mentálhigiénés világnap.
A nemi érés, a pubertáskor: testi-lelki változások, testi higiénia fokozott figyelme.
A test tisztán tartása, kamaszkori testápolás, hajmosás, szárítás, az arc tisztán tartása, körömápolás kézen,
lábon.
Egészségügyi szolgáltatások rendszere: gyógyszertár, közintézmények szolgáltatásai.
Mikor, kihez kell fordulni baleset, betegség esetén. A betegségek kialakulása és tünetei: láz, lázmérés és
lázcsillapítás, gyógyszerek.

2. FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉS KIALAKÍTÁSA

2.1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK

Tartalom, tevékenység
TERMÉSZETES ANYAGOK.
FA ÉS FASZERÛ ANYAGOK.
A fa felhasználása régen és ma.
Tanulmányi séta asztalosmûhelybe, tájházba, bútorboltba, fafaragóhoz.
A fa az otthonunkban, fából készült használati tárgyak (régi és mai) megfigyelése:
összehasonlítás (különbözõségek, azonosságok keresése); ok- okozati összefüggés keresése a bútorok meg-
változásában.
Fafaragással készült használati tárgyak: Õsi cigány, beás mesterségek.
Kanál, készítése.
Ma használatos, általunk is készíthetõ tárgyak: képkeret, szövõkeret, edényalátét, szalvétatartó, kis polc ké-
szítése.
A háncs és a csuhé: eredete; tulajdonságai; felhasználásuk régen és ma;
régmúlt idõk játékai (csuhé és csutkababa, csutkakocsi) fonással edényalátét készítése.
A vesszõ: tulajdonságai; felhasználása.
A vesszõfonás alapjai: fûzfavesszõbõl koszorúalap, adventi koszorú készítése.
Õsi cigány mesterségek.
BÕRÖK.
A bõr: eredete; tulajdonságai; felhasználása régen és ma: az õskortól napjainkig a bõr szerepe az ember éle-
tében.
AZ AGYAG.
Tulajdonságai, a korongozás megismerése, látogatás fazekas mûhelybe.
ELÕÁLLÍTOTT ANYAGOK.
PAPÍROK.
A papír eredete, a papírgyártás, papírmerítés.
A papír fajtái és felhasználása: lágypapírok, kemény papírok.
A papírok összeillesztése borítóvászonnal: félbehajtható malomtábla vagy sakktábla készítése.
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A már tanult hajtási technikák felhasználásával összetettebb figurák hajtogatása: pl. ugróbéka, kenguru, kis-
madár, tulipán, csillag.
FÉMEK.
A fémek: eredete; új tulajdonságaik: törik-hajlik: a köracél vizsgálat.
Fémek összehasonlító vizsgálata: acél, vas, réz, alumínium.
Felhasználásuk tulajdonságaik függvényében: alumínium lemez hajlítása, vagy ördöglakat alumínium
huzalból.
Cigány mesterségek.
FONALAK, TEXTILEK.
Eredete (növényi, állati, mesterséges)), tulajdonságaik, elnevezések.
Felhasználhatóság. A textíliák szerepe a ruházkodásban, célszerû használatuk.
A szövés: kézi szövõ ráma. Falikép szövése.
Hímzés: buzsáki; Kirándulás a Tájházba, kalocsai; matyó;
A mintákkal való hímzés, díszítés alkalmazási területei: ruházaton; tárgyakon; díszítõ textíliákon. Fedõöltés.
TEXTIL.
Szegés, gépöltés: javító varrás.

2.2. ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

ÉPÍTÕELEMEK – ÉPÍTÉS ÉS ÁBRÁZOLÁS
Emberi alkotással létrehozott terek, az épített környezet megjelenítése, esztétikuma.
A lakóházak, a lakókörnyezet. Falu és város.
A valóság mûszaki rajzi ábrázolása: vonalfajták (vastag, vékony, pontozott, szaggatott); nézetek (elölnézet,
oldalnézet, felülnézet); méret – méretarány.
Kocka- és téglatest határoló oldallapjai.
A mûszaki rajz alapjai: egyezményes jelek.
A becslés, a mérés pontossága, rajzoló, mérõ-, szerkesztõ eszközök, a mérés lejegyzése. ábrázolás mûszaki
rajzon; hálózati rajz szerkesztése.
A lakás alaprajza (felülnézete), helyiségei. Az ideális lakótér jellemzõi.
SZERELÕELEMEK
Mozgó szerkezetek (csiga, tengely) mûködési elve.
Malom, kút, mérleg szerelése.
A már ismert kötések, szerkezetek felhasználásával összetett modell készítése a szerelõdoboz elemeibõl.

3. A TERMÕFÖLD ISMERETE

Tartalom, tevékenység
A lakóhely talaja. Különbözõ talajminták összehasonlítása.
Érzékszervi vizsgálatok: szín; kötöttség; szerkezet. Védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen.
Az idõjárás és a mezõgazdasági munkák összefüggései.
Folyamatos megfigyelések a termõföldön.
Talajjavító eljárások a kiskertben, munkák. Talajelõkészítés vetéshez.
Növények szaporítása magvetéssel, palántázással. Növények ápolási munkái:
gyomtalanítás; öntözés; ritkítás.
Növénynevelés a tanulókertben: a telek adottságai, az osztály igényei alapján.
A betakarítás módjai (kézi-gépi). A növénytermesztés egyszerû eszközei, kézi szerszámai.
Megfigyelések, összehasonlítások végzése: a tanulókerti, az otthoni kiskerti és a nagyüzemi mezõgazdasági
munka.
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4. GAZDÁLKODÓ 1 X 1

Tartalom, tevékenység
Ismerkedés az iskola gazdasági életével: kert-, tankönyvgazdálkodás, személyi higiéne, értékteremtés, vál-
lalkozás. A Hétszínes program, a gyermek Pedagógiai Program.
A fogalmak értelmezése, alkalmazása.
Megismerendõ fogalmak: csere, termelés, áruba bocsátás, újratermelés, haszonelosztás, fogyasztás, bevétel,
kiadás, termék, melléktermék, hulladék, energia, energiahordozók, áru, piac, megrendelés, termelõi ár, eladá-
si ár, haszon, jövedelem, elosztás, takarékosság, mennyiség, minõség..
.

5. SZERELÉS, BARKÁCSOLÁS, KÉZIMUNKA

Tartalom, tevékenység
E témakör keretében lehetõségük van a fiúknak egyszerû, általuk elképzelt és elkészíthetõ tárgyak „barká-
csolására”.
A lányoknak más, e témához kapcsolódó foglalatoskodásra nyílik mód, elsõsorban kézimunkára gondolunk.
A népmûvészet hagyományai, a természetes anyagok megmunkálása: szalma, gyékény, csuhé, rafia.

6. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
A városi gyalogos és tömegközlekedés, baleseti tényezõk, vészhelyzetek: megelõzése, elkerülése, elemzése,
tapasztalatgyûjtés.
A leggyakoribb forgalomirányító jelzõtáblák megismerése, csoportosításuk.
A szárazföldi közlekedés. Kerékpárosok az utakon – tapasztalatgyûjtés: kerékpárosok megfigyelése kerék-
párúton, közúton.
Közlekedési információk – a járatok menetrendje a megállóban, információ kérése a vonat- és autóbusz-
pályaudvaron.
A közúti megállóhelyeken kifüggesztett menetrend megismerése.
A vízi közlekedés lehetõségei, személy- és teherszállítás vízen, tapasztalatgyûjtés, tájékozódás. A vízi közle-
kedés, a szállítás: hajó, komp.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Kialakul technikai gondolkodása és szemlélete, életkorának és fejlettségének megfelelõen.
Fejlõdik önállóságban és a közösségi alkotó munkában.
Tudatosul felelõssége a közlekedésben és saját egészsége védelmében.
Önállóan, aktívan részt vesz a házimunkában.
Képes a háztartási munkában aktívan részt venni.
Tudja a leggyakrabban használt háztartási gépeket balesetmentesen üzemeltetni.
Ismeri az esztétikus környezet kialakításának szempontjait.
Igénybe tudja venni a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat.
Tud egyszerû ételeket készíteni.
Tájékozott az ételkészítés alapanyagainak beszerzési helyeirõl, a felhasználásuk lehetséges módjairól.
A konyha tisztán és rendben tartási, balesetvédelmi szabályait betartja.
Képes a tanult takarítási munkák gyakorlására az iskolai tevékenységek során és otthon is.
Ismeri a mosás módjait, a mosógépek fajtáit és a mosás fázisait.
Balesetmentesen alkalmazza a vasalót.
Tudja a test és a ruházat gondozásának alapvetõ tevékenységeit és szokásait, rendelkezik ismeretekkel a ka-
maszkorral járó testápolási szükségletekrõl.
Alkalmazza a mindennapokban az egészségmegõrzés alapvetõ szabályait, igénye van az egészséges élet-
módra.
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Tapasztalatokat szerez a környezetében található egészségügyi szolgáltatásokról, azok igénybevételérõl.
Ismeri a leggyakoribb természetes és mesterséges anyagokat, tulajdonságaikat, felhasználásukat, megmun-
kálásuk lehetõségeit  és a tárgykészítés lépéseit.
Bõvül anyagismerete, tudja csoportosítani a megismert anyagokat érzékelhetõ tulajdonságok szerint.
Használja a szerszámokat és eszközöket balesetmentesen.
Ismereteket szerez a természetben elõforduló és az elõállított anyagok formálhatóságáról a funkció, forma,
esztétikum összefüggéseiben.
Tud algoritmus segítségével becsülni, mérni, lejegyezni, az anyagokból tárgyat készíteni.
Ismeri a mûszaki rajz szabványosított jeleit, (vonalfajták, méretszám, méretvonal) elemi szinten alkalmazza a
gyakorlatban.
Tud centiméteres pontossággal mérni.
Ismeri az alaprajz fogalmát és az elkészítés folyamatát.
Tud megfigyeléseket végezni az ember épített környezetében lakóházak, terek, lakóhelyek szerint.
Ismeri a lakás funkcionális helyiségeit, rendeltetését.
Rendelkezik elemi tapasztalatokkal a kertmûvelésrõl, a kiskert növényeinek gondozásáról, a kéziszerszámok
használatáról.
Ismeri a legfontosabb mezõgazdasági munkákat, az idõjárás és mezõgazdaság kapcsolatát, a lakóhely kör-
nyékének lehetõségeit.
Kitartó a termõföldi munkák végzésében.
Ismeri a gazdálkodással, gazdaságossággal, takarékossággal összefüggõ fogalmakat, ismereteket.
Kialakul gazdálkodói gondolkodása és cselekvési beállítódása.
Képes érdeklõdése szerint, fantáziáját felhasználva a tanult technikák segítségével önállóan használható,
eladható, népmûvészeti jellegû kézmûves tárgyak készítésére.
Alkalmazza tudatosan a helyes közlekedési szokásokat, van ismerete az információk megszerzésérõl.
Szerez ismeretet a vízi közlekedésrõl.
Ismeri a különleges rendeltetésû közlekedési eszközöket.
Fel tudja ismerni a vasút, az autóbusz, a városi közlekedés veszélyhelyzeteit, balesetmentesen használni a
tömegközlekedési eszközöket.



458 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

GAZDÁLKODÁS 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek.

1. HÁZTARTÁSI ISMERETEK

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
A KONYHA.
A konyha régen és ma: a fejlõdés menete tárgyaknál, eszközöknél: tûzhely, edények, evõ- és tálalóeszközök.
Hasonlóságok – különbözõségek keresése.
Táplálkozás: Az ételkészítés alapanyagainak összetevõi: fehérjék; zsírok; szénhidrátok; vitaminok.
Mit okoz hiányuk, túlzott fogyasztásuk?
Helyes, egészséges, korszerû táplálkozás jellemzõi: az összetevõk aránya; napszakonkénti étkezések jellem-
zése minõség és mennyiség relációjában.
Egészséges heti étrend összeállítása.
Ételek készítése: elõkészítés a feldolgozáshoz: tisztítás; darabolás.
Egytál étel: (pörkölt), paprikás krumpli vagy milánói makaróni.
Levesek: zödségleves, levesbetétek: galuska, tésztafélék.

1.2. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A kárpit tisztítása.
Folttisztítás: kávé; sár; vér; zsír.
Üveg és tükörfelületek tisztítása.
Az otthon és az iskola takarítási folyamatainak összehasonlítása (hasonlóságok-különbözõségek. Háztartási
gépek a takarításban, háztartási tisztítószerek.
Az osztályterem takarítása a mûveletek felhasználásával: nagytakarítások.

1.3. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
A mosásnál figyelembe veendõ szabályok: textil KRESZ: hõfok (nyúlik – összemegy); színek (ereszti a szí-
nét, fog – nem ereszti); mosásmód (géppel mosható – nem mosható).
Az iskola számára termelõmunka keretében lehetséges a textíliák (törölközõk, konyharuhák, abroszok) rend-
szeres mosása.
A mosószerek tájékoztató adatai. Termékismertetõ, fogyasztói magatartás.

1.4. VASALÁS

Tartalom, tevékenység
Nem szögletes textíliák vasalása. A vasalóállvány használata.
Szoknya, póló, pulóver vasalása.

1.5. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Tartalom, tevékenység
Testalkatunk: kövérség – soványság, összefüggései a táplálkozási szokásokkal.
Az ember életének történései: a növekedés és a kamaszkor, személyi higiénia a kamaszkorban – napi tisztál-
kodás, fehérnemûváltás, lábápolás. Viselkedési és öltözködési kultúra.
Családi és baráti kapcsolatok, ápolásuk szabályai, mentálhigiénés kultúra.



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 459

2. FOLYAMATOS MUNKA KIALAKÍTÁSA

2.1. TERMÉSZETES ÉS TERMÉSZETI ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
FA ÉS FASZERÛ ANYAGOK.
A fa fizikai és mechanikai tulajdonságai:
a fák érzékszervi és mechanikai vizsgálata, csoportosítása: puha, kemény, nagyon kemény.
A legjelentõsebb hazai fafajták: élõhely, fény, csapadék, talaj igény.
A fa útja az erdõtõl a késztermékig.
A rönk, gerenda, palló, deszka, léc.
A furnér érzékszervi vizsgálata, felhasználhatósága.
A rétegelt lemez. Fali virágtartó készítése.
A farost lemez. Kézi szövõ készítése.
A fa összeépítése, szegelése: eszközök, szerszámok rendeltetésszerû, balesetmentes használata.
Üzemlátogatás fatelepre, asztalos mûhelybe, bútorgyárba.
SZALMA.
Eredete, tulajdonságai, felhasználhatósága.
CSUHÉ.
Tulajdonságai.
Megmunkálás új lehetõsége: a sodrás. Lábtörlõ szövése.
NÁD.
Részei, tulajdonságai, felhasználhatósága.
Nádi hegedû készítése.
VESSZÕ.
Eredete, tulajdonságai, felhasználhatósága.
A vesszõfonás megismerése: kosáralj készítése és díszítése faliképpé termésekkel, száraz virággal.
MÁKGUBÓ.
Eredete, felhasználhatósága.
Mákgubó-babák készítése.
BÕR.
Tulajdonságai.
Fajtái: hasított, préselt.
Összeillesztés varrással. Szemüvegtok készítése.
AGYAG.
A népmûvészet hagyományai: fazekasság.
Javaslat az Felsõs Délután Programra: kerámia.
VÍZ.
Felhasználása: A vízi energia fogalma.
vízimalom modell készítése (vékony rétegelt lemezbõl, kartonból).
Vízszennyezés és megelõzés.
LEVEGÕ.
Fizikai tulajdonságai. Érzékszervi vizsgálat (szín, szag, halmazállapot…).
A levegõ hasznosítása. Szélmalom készítése.
A levegõ védelme, szennyezõdése.

2.2. ELÕÁLLÍTOTT (ÖTVÖZÖTT) ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
PAPÍROK
A már tanult tulajdonságok ismétlése, gyakorlása.
A különbözõ papírfajták felhasználhatósága, összehasonlításuk.
Fényképalbum készítése: karton, lágypapír, fotókarton, zsírpapír, borítóvászon felhasználásával. Ajándékok
esztétikus, egyedi csomagolása.
Különbözõ alakú ajándéktárgyak díszcsomagolása.
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FÉMEK.
Tulajdonságai: fizikai (hõ- és elektromosságvezetés, olvadáspont);mechanikai (szilárdság, rugalmasság, ala-
kíthatóság); technológiai (önthetõség, kovácsolhatóság, forgácsolhatóság); kémiai (korrózió).
Fizikai, mechanikai kísérletek végzése.
Tanulmányi séta forgácsoló üzembe, lakatosmûhelybe.
A vas, alumínium, réz, acél tulajdonságai. Összehasonlító elemzés.
FONALAK, TEXTILEK.
Új tulajdonság: a színezhetõség: természetes festékek
FONALAK.
Kötés: szaporítás, fogyasztás. Horgolás: ráhajtásos pálca (lábtörlõ).
Szövés: Javaslat Felsõs Délután Programra.
Hímzés: díszítõ munkák textil szabása, illesztése a tanult öltésformákkal.
TEXTILEK.
Batikolás. A mértékvétel.
Javító varrások: feslés, szakadás varrása, gépöltés a ruhadarabok visszáján, beszegés, felszegés, felhajtás
gyakorlása férceléssel, aljazó szegéssel.

3. A TERMÕFÖLD ISMERETE

Tartalom, tevékenység
Palántanevelés, növénytermesztés a tanulókertben.
Évszakonkénti mezõgazdasági munkák: talajelõkészítés; vetés; növényápolás; betakarítás.
A növények szaporítási módjai: tõosztás; hajtatás.
A mezõgazdasági eszközök, szerszámok és karbantartásuk: ásó; lapát; gereblye; kapa; sarló; metszõolló.
A tanulókertben az évszakoknak megfelelõ munkák elvégzése.
Évszak-óra készítése a mezõgazdasági munkák tükrében. Dísznövények szaporítása.
A tanulókert megmûvelése közben a szerszámok rendeltetésszerû és balesetmentes használata, a munka be-
fejezésekor ápolásuk.

4. GAZDÁLKODÓ 1X1

Tartalom, tevékenység
Új fogalmak: szükséglet, munkaerõ, munkamegosztás, környezetszennyezés, energiahordozók, megrendelés,
mennyiség, minõség, nyereség, költség, beruházás.
Értékesítés: eladott mûhelymunka, kerti áru, „könyv”, pályázati munka esetében.
Megvitatandó kérdések: Kinek készül a termék? Kinek dolgozunk?
Mennyiért dolgozunk? Mennyit termelünk? Mi történik a bevétellel?
Mivel, hogyan állítjuk elõ a terméket? Mennyit ruházunk be? Mennyiért áruljuk? Mennyi lesz a haszon?

5. SZERELÉS, BARKÁCSOLÁS, KÉZIMUNKA

Tartalom, tevékenység
Múzeumlátogatás.
Könyvtári órák: néprajz. Népi hagyományok megismerése: a régi parasztkonyha és berendezése. Népi hím-
zés, ünnepkörhöz kapcsolódó ajándék készítése.
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6. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
A közlekedés fejlõdésének áttekintése. A szárazföldi közlekedés története.
A kerék története. A kerékpáros közlekedés elemi szabályai – kerékpárút, jelzõtáblák, veszélyhelyzetek.
Az utazáshoz szükséges ismeretek, tevékenységek: információk értelmezése: a különbözõ menetrendek és
jelrendszerük megismerése, késés, jegyelõvétel, útipoggyász, csomagolás rövidebb, hosszabb utazásra.
A tömegközlekedési, a szállítási eszközök környezetszennyezõ hatása, veszélyek.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Fejlõdik munkafegyelmében, manuális készségeiben.
Önállóbb a tevékenységek során.
Tud balesetmentesen, fegyelmezetten dolgozni.
Ismeri az egészséges táplálkozás szabályait.
Tud egyszerûbb ételt készíteni.
Képes ruházata, környezete elemi karbantartó tevékenységeire.
Ismeri az egészséges, korszerû táplálkozást és egyes ételek készítését, a napi étrend helyes arányait.
Részt vesz életkorának megfelelõen a mindennapok során adódó takarítási tevékenységekben a tanult isme-
retek elsajátításával.
Ismeri és tudja értelmezni a fogyasztási cikkek jeleit, alkalmazza ismereteit a mosás során.
Ismeri és alkalmazza a megismert vasalási technikákat, fogásokat.
Ismeri az egészségmegõrzés tennivalóit és a mindennapi életben alkalmazza is ezeket.
Alkalmazza a gyakorlatban a testápolási és fogápolási ismereteket.
Önálló a munkavégzése.
Tud balesetmentesen, fegyelmezetten dolgozni egyénileg és csoportosan is.
Ismeri a természet anyagait, elõfordulásaikat hazánkban, felhasználhatóságukat és megmunkálásuk lehetõsé-
geit.
Ismeri a különféle mûanyagok tulajdonságait, azok felhasználását és megmunkálását.
Munkája során tud segítséget kérni, társaival együttmûködni, segítséget nyújtani.
Ismeri az anyagok megismert tulajdonságait és felhasználhatóságát.
Alkalmazza az elméleti ismereteit az anyagok megmunkálásában.
Képes önálló szerszám- és eszközhasználatra.
Ismeri a legfontosabb évszakonkénti kerti munkákat.
Képes ismeretei alkalmazására a tanulókerti gyakorlatban, tudja az eszközök balesetmentes használatát.
Gyakorlott a kiskert növényeinek szaporításában, gondozásában.
Ismeri a gazdálkodással kapcsolatos fogalmak tartalmi jelentését.
Érdeklõdik a népi kultúra tárgyi emlékei felõl
Ismeri a közlekedés fejlõdésének történetét, a fõbb közlekedési eszközöket.
Tudja értelmezni a lakóhely és iskola közötti buszközlekedés menetrendjét, a járatok útvonalait.
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GAZDÁLKODÁS 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. HÁZTARTÁSI ISMERETEK

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
A témakörön belül a különbözõ tevékenységekhez készítsünk hozzávetõleges költségvetést a tanulókkal.
Próbáljuk megállapítani (becsléssel, méréssel) az anyagszükségletet (fõzésnél: hozzávalók, mosásnál: mosó-
por, öblítõ…), s a témakörök lezárásánál ellenõrizzük le számításaink pontosságát.
A háztartási munkákra fordítandó kiadások tükrében próbáljuk meg elkészíteni egy család költségvetését.
A hagyományostól eltérõ táplálkozási lehetõségek, módok (fogyókúrás, vegetáriánus, diétás).
A kamaszkori táplálkozás, étrend összeállítása.
Az ételek készítése:
Levesek: habarással – gyümölcsleves; a húsleves készítése: húsból, csontból.
Húsok, illetve helyettesítõi: szárnyasok; sertéshús; marhahús; halak; a szója.
Köretek: burgonyából (fõtt, ill. törtburgonya); rizsbõl; a zöldség, mint köret (párolás, friss saláták).
Sütemények: egyszerû, otthoni recept alapján könnyen elkészíthetõ sütemény készítése.
Tartósítás: befõzés, gõzölés nélkül: gyümölcs zselék, bodzalekvár.
Élelmiszerek tárolása, a hûtõgép mûködése.

1.2. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A tanterem heti tisztán tartása, különös tekintettel a bútortisztítás mellett a közösen használt iskolarészek
takarítására.

1.3. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
A folttisztításról általában: gyakran elõforduló foltok: vér, gyümölcs, kakaó, fû eltávolításának lehetõségei,
a vegytisztítás.
Kímélendõ textíliák mosása: gyapjú, selyem, kötött kelme, forró, langyos, hideg vízben.
Megsárgult textília fehérítése.
Felkészítés: balesetvédelmi és egészségvédelmi szabályok a fehérítõszerek használatában.

1.4. VASALÁS

Tartalom, tevékenység
Ruhanemûk: ing, blúz, szoknya vasalásának fortélyai.

1.5. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Tartalom, tevékenység
Egészségmegõrzés (gyógyítás, megelõzés, egészségmegõrzés).
Az egészség összetevõi (biológiai, mentális, szociális). Az egészségmegõrzés jelentõsége.
Káros szenvedélyek hatásai és megelõzésük: cselekvési programok, Szerzõdés az Ellenõrzõben.
Dohányzás; alkohol; drog; szexuális zavarok; mentális betegségek.
Elsõsegélynyújtás: vérzések esetében; rosszullétkor, áramütéskor.
Természetes gyógymódok: gyógyteák.
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2. FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉS

2.1. TERMÉSZETES ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
FA ÉS FASZERÛ ANYAGOK.
A fa útja az erdõtõl az értékesítõ helyig (TÜZÉP-telep, bútorbolt).
Tanulmányi séta: fûrésztelepre; bútorüzembe.
A már tanult technikák (méretre darabolás, csiszolás, összeállítás) felhasználásával összetett tárgy készítése
fából (pl. ping-pong ütõ, fenyõállvány).
VESSZÕ.
Kosáralap, fali dísz fonása.
CSUTKA, CSUHÉ, HÁNCS.
Népi, hagyományõrzõ tárgyak készítése, egyszerû játékok, kiskosarak.
BÕRÖK.
A bõrök, mint díszítõelemei a lakásnak, ruházkodásnak.
Falikép készítése bõr felhasználásával.
AZ AGYAG.
Tevékenység ajánlása Felsõs Délután Programra: kerámia foglalkozás.

2.2. ÉLÕ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETÜNK

Tartalom, tevékenység
AZ ELEKTROMOS ÁRAM.
Elektromos jelenségek keletkezése, felhasználásának területei, formái.
Fogyasztók a háztartásban (villanyégõ, vasaló, hajszárító).
Az áramkör kapcsolási rajza, egyszerû áramkör megépítése.
Balesetvédelem elektromos árammal történõ foglalkozásnál.
Elsõsegélynyújtás elektromos baleset esetében.
Élettelen környezetünk (víz, levegõ, fény) és az életközösségek: emberek, állatok és növények kölcsönhatá-
sai. Hulladékhasznosítás.
A környezetszennyezõ anyagok újrahasznosítása a gazdaságban.
Környezetvédelmi jeles naphoz kapcsolódás: Víz világnapja, Meteorológiai világnap, Föld napja, Madarak,
fák napja, Környezetvédelmi világnap, Takarítási világnap.

2.3. ELÕÁLLÍTOTT ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
A PAPÍR.
Papírmasé készítése: álarc.
Origami: Javaslat felsõs délután programra.
FÉMEK.
A fémek korrózió elleni védelme: tartós bevonatok; ideiglenes bevonatok.
Oktatófilm megnézése.
Fémek összekötésére alkalmas mûveletek: Oldható kötések: csavarkötés gyakorlása szerelõdobozzal;
a kerékpár oldható csavarkötéseinek megfigyelése, szétszerelése, összeszerelése.
Nem oldható kötések: szegecselés; forrasztás (lágyforrasztás).
Pogácsaszaggató, karácsonyi süteményformák készítése.
FONALAK, TEXTILEK.
A batikolás technikájának további bõvítése: színezés többféle színûre.
Fonalból:
Kötés: rizsminta; a pamutkötés.
Horgolás: szélhorgolás módjai. Pulóverek díszítése, horgolással. Textilbõl: A foltvarrás technikája.
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2.4. ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Építõelemekkel végzett gyakorlatok: kicsinyítés, nagyítás, kicsinyített, nagyított fogalmainak biztos haszná-
lata, makett város tervezése és kivitelezése felülnézeti alaprajz felhasználásával, méretarányosan.
Szerelõelemekkel végzett gyakorlatok: fantáziát megmozgató bonyolultabb szerkezetek összeszerelése ten-
gelyek, kerekek, fogaskerék, csiga felhasználásával. A kerekek mûködési elve: áttétek, szíjhajtás, lánchajtás,
fogaskerék meghajtás, dörzshajtás.
A tárgyak képe: kicsinyített–nagyított.

3. A TERMÕFÖLD ISMERETE

Tartalom, tevékenység
A talaj és szennyezõdése, takarása: felületi komposztálás, hulladékok tárolása, megsemmisítése.
A növények szaporítási módjai: bújtatás; oltás, szemzés.
Aktuális évszakonkénti munkák elvégzése a gyakorlókertben: talaj elõkészítés az elvégzendõ munkák függ-
vényében.
Haszonnövények – dísznövények megkülönböztetése: haszonkert – díszkert célja, részei; kerttervezés mind-
két típusra.
Elhanyagolt, mûveletlen terület megmunkálása (kultúrterület kialakítása).
A kertterv kivitelezése a gyakorlatban, növényállomány telepítése.
Talaj elõkészítés, vetés, ültetés). Zöldségek termesztése: hajtatás; fagyvédelem; ápolás; betakarítás.
Erkélyládák, ablakládák készítése és kihelyezése. Virágkompozíciók készítése.

4. GAZDÁLKODÓ 1X1

Tartalom, tevékenységek
Új fogalmak: befektetés, ráfordítás, jövedelemelosztás, takarékosság, veszteség, haszon, készlet, ingóság,
ingatlan, vagyon, vagyonvédelem, munkaerõpiac, profil, teljesítmény csökkenés, növelés.
Hogyan lehet hatékonyabban dolgozni? (gyorsaság, minõség, munka megosztása, a teljesítmény növelése).

5. BARKÁCSOLÁS, KÉZIMUNKA.

Tartalom, tevékenység
Kézmûves technikákkal ünnepkörökhöz kapcsolódó tárgyak alkotása.
Hímzéssel díszített textíliák.
Önálló tárgykészítés érdeklõdésének megfelelõen. Technikatörténeti érdekességek.

6. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
A kerékpáros közlekedés szabályai.
A kerékpáros közlekedésre vonatkozó jelzõtáblák és útburkolati jelek.
A kerékpárvezetés gyakorlása forgalom elõl elzárt területen: egyenes haladás, egykezes kormányzással; ka-
nyarodás hátranézéssel és kiintéssel; oldaltávolság megválasztása és tartása; helyes távolságtartás (követési
távolság); biztos fékezés.
A kerékpár legfontosabb részei és egyszerû szerelései: elsõ- és hátsóagy; fékrendszer; világítás; hajtómû;
kormánymû.
Kerékpártúra szervezése.
Közlekedési helyzetek modellezése, megítélés.
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A közlekedési jelzések, a KRESZ.
A különbözõ menetrendek jelrendszerének megismerése: távolsági buszok menetrendje; vasúti menetrend.
Hasznos tudnivalók utazáshoz, az utazáshoz szükséges személyes csomag elkészítése, jegy, okmányok és
utazási információk beszerzése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes szerszámok, eszközök szakszerû alkalmazására, a más tantárgy során elsajátított ismereteit felhasz-
nálni a gyakorlati feladatok megoldása folyamán.
Képes kreatív módon alkotni használható tárgyakat, célszerûen, balesetmentesen használni az eszközöket.
Ismeri és tudja alkalmazni a célszerû munkatervezést, az alapvetõ gazdasági    tervezést, az egészséges táp-
lálkozást, a lakás berendezését és otthonossá tételét, a betegápolás alapképességét, az egészségmegõrzés
szabályait.
Képes egyre több ételkészítési folyamatban való aktív részvételre az iskolai foglalkozásokon és a családi
munkamegosztásban.
Részt vesz aktívan otthon is a háztartásban, s tud önállóan takarítani az iskolában is.
Ismeri a folttisztítás módjait és veszélyeit.
Ruhanemûit vasaltan viseli.
Ismeri egészségének érték voltát, törekszik megõrzésére, s képes elutasítani a kínálkozó alkalmakat, amelyek
egészségét veszélybe sodorhatják.
Képes értelmezni az anyag-forma-funkció összefüggéseit.
Tud lehetõleg önállóan, használható, mûködõ tárgyakat létrehozni.
Védi környezetét a szennyezõdéstõl.
Munkavégzése céltudatos, minõségi és kitartó.
Ismeri a természetes anyagok lelõhelyeit az iskola és a lakóhelye környékén, begyûjtése kapcsán az ésszerû
környezetgazdálkodást.
Az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazza.
A természetes anyagok felhasználásával tud használati vagy dísztárgyakat készíteni, a népmûvészet hagyo-
mányainak ápolásával.
Ismeri az élõ és élettelen környezet leggyakoribb elemeit és azok tulajdonságait, megérti a közöttük lévõ
kölcsönhatások ökológiai összefüggéseit.
Fejlõdik kézügyessége, gondolkodása.
Ismeri a legismertebb elõállított anyagok használatát, alkalmazását.
Képes a valóságos tárgyak lényegi vonásait kiemelve kicsinyítéssel modellek építésére, álló és mozgó mo-
dellek szerelésére.
Jártasságot szerez a növények gondozásában, ápolásában, szaporításában, a talaj elõkészítésében.
Képes az elméleti ismereteket alkalmazni a mindennapok gyakorlatában.
Képes érdeklõdése szerint, fantáziáját felhasználva a tanult technikák segítségével önállóan használható tár-
gyak készítésére.
Érdeklõdik a népi kultúra tárgyi emlékei felõl.
Tud kerékpárral biztonságosan közlekedni lakóhelyén belül.
Képes tájékozódni közlekedési eszközök menetrendjeiben.
Gyakorlottságot mutat a közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélésében.
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GAZDÁLKODÁS 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. HÁZTARTÁSI ISMERETEK

1.1. TÁPLÁLKOZÁS

Tartalom, tevékenység
Táplálkozás.
Az egészséget fenyegetõ tényezõk kizárása: étrend összeállítása korra, nemre, testi állapotra való tekintettel:
csecsemõk és kisgyermekek étkezése; étrend betegség idején.
Családon belül elõforduló különbözõ kalóriaigények, fizikai – szellemi munka kalória-bevitel igénye. Táp-
lálékszükséglet alapján készítendõ étrendek.
Készételek tárolása. A hûtõgép. Ételkészítési eljárások.
Levesek:
A habarás: gyümölcsleves.
Húsok: szárnyasok; sertés; marha; halak. Választott húsfajtából sült készítése.
Köretek: nem hagyományos köretek; majonézes alapú saláták; zöldsaláták.
Majonézes alapú saláta készítése a sülthöz.
A takarékosság felismerése a táplálkozásban.
Egészségügyi szempontok a tárolás, a tartósítás esetén a kiskert hasznosítására. Tartósítás: befõzés: száraz
gõzöléssel eltevés: paradicsom, lecsó, sóska.

1.2. TAKARÍTÁS

Tartalom, tevékenység
A már ismert takarítási technikák ismeretében az iskola évszakonkénti takarításában való aktív részvétel. A
mellékhelyiségek higiéniája.
Fürdõszoba, WC tisztításának, fertõtlenítésének eszközei: kefék; fertõtlenítõszerek használata, fokozott fi-
gyelem az egészségre ártalmas anyagokkal való bánásmódra!

1.3. MOSÁS

Tartalom, tevékenység
Az elszínezõdött textíliák ápolása: fehérítés, fertõtlenítés; színes ruhák színtartása.
Fokozott figyelem az egészségre ártalmas, illetve a ruhákon foltot ejtõ anyagok helyes használatára.
Függönyök az osztályban, a tankonyhában.

1.4. VASALÁS

Tartalom, tevékenység
Évszakonként a használatos és nem használatos ruhák tárolása vállfán (ingek, szoknyák, nadrágok); szek-
rényben összehajtva.
Ing vasalása.

1.5. HÁZTARTÁSI GÉPEK

Tartalom, tevékenység
Háztartási kisgépek önálló használata, karbantartása.
Csoportosításuk.
Kézi mûködtetésûek tisztítása, karbantartása (dió-, mák-, húsdaráló, szeletelõ). Hajtószerkezet, vázszerkezet,
erõátvitel, erõkar.
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A háztartási gépek, a lakás villamos és gáz berendezéseinek helyes használata.
Elektromos háztartási gépek csoportosítása, az energia-felhasználás alapján:
az elektromos áram hõhatásán alapuló gépek (földelés, csatlakozó, fûtõbetét, fázis);
forgó mozgást végzõ elektromos gépek (villanymotor-forgómozgás).
Teendõk áramütéskor.

1.6. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Tartalom, tevékenység
Az egyén felelõssége az egészségének megõrzésében.
Szerzõdések, Értékdoboz, Ellenõrzõ ajánlásai.
Az egészség-betegség, egészséges-káros tudatosítása, az egészségmegõrzés (igénnyé formálása) cselekvési
programmá fogalmazása: az egészség komponensei terén elvárható egyéni tennivalók.
Az egészségmegõrzés és az egészségügy, egészségügyi rendelkezések.
Káros szenvedélyek hatásai az emberi szervezetre: drog; alkohol; dohányzás; szexuális zavarok (szexualitás
útján terjedõ fertõzések, AIDS); bûnözés; mentális betegségek.
A különbözõ életkorok legjellemzõbb betegségei és megelõzésük: a leggyakoribb gyermekkori vírusfertõzé-
sek és természetes gyógymódok: méregtelenítés a betegség idején: kanyaró; rózsahimlõ; bárányhimlõ;
mumpsz; influenza.
A társas kapcsolatok és az egészség kapcsolata, szociális és mentális tényezõk: stressztûrés; konfliktuskeze-
lés, kiegyensúlyozott szexualitás (az egészségre ártalmatlan fogamzás, terhesség, anyaság-apaság).
Elsõsegélynyújtás: kisebb balesetek esetében sebellátás, stabil oldalfekvés, mesterséges lélegeztet.

2. FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉS

2.1. TERMÉSZETES ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
FA ÉS FASZERÛ ANYAGOK.
A fa felületkezelése.
A fa üzemi feldolgozása. A feldolgozott fafélék felhasználási területe.
A már tanult megmunkálási módok alkalmazásával használati tárgyak készítése.
A VESSZÕ.
Vesszõfonás, sövényfonás.
Javaslat felsõs délután programra.
GYÉKÉNY.
Tulajdonságai, felhasználhatósága, a gyékényszövés.
BÕRÖK.
Ékszerkészítés a tanult technikák alkalmazásával.
AZ AGYAG.
Kisplasztikák készítése. Ballagási ajándék.

2.2. ÉLÕ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETÜNK

Tartalom, tevékenység
A VÍZ.
A lakás vízellátása, vízvezeték-szerelvényei, mûködésük, kisebb javítások.
Szennyvízelvezetés, csatornázás.
A LEVEGÕ.
Reagálása hidegre, melegre; a benne lévõ részecskék.
Analógia a többi anyagfajtákkal.
Ezen ismeretek a gyakorlati életben való felhasználása.
Fûtési rendszerek és azok modellezése, gázhálózat a lakásokban.
Hõszigetelés az építkezésben.
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A FÉNY.
Csoportosítása: természetes és mesterséges viszonylatban; tulajdonságaik, eredetük, hatásuk az élõ szerve-
zetre.
AZ ELEKTROMOS ÁRAM.
Az elektromossággal összefüggõ baleset-megelõzés szabályok.
Elsõsegélynyújtás elektromos balesetek esetén.
Soros és párhuzamos kapcsolás.
A vezeték hosszabbításának módjai, különbözõ anyagú huzalok, szigetelt vezetékek.
A biztosíték: a zárlat keletkezése és elhárításának módjai.
Kapcsolók, dugaszolóaljzatok cseréje. A villamos energia szerepe a gazdaságban.
A villamos energia fogyasztása, mérése, leolvasása. Az áramszámla kiszámítása.
A lakás elektromos hálózata, jelölése.
MÁGNESESSÉG.
Mágnesességen alapuló gépek, berendezések (telefon), vonzás–taszítás.

2.3. ELÕÁLLÍTOTT ANYAGOK

Tartalom, tevékenység
PAPÍR.
A kasírozás technikája.
FÉMEK.
A már ismert fémfajták: alumínium, vas, acél mellett megjelenik a réz: tulajdonságai; megtalálhatósága
(huzal, lemez).
Lemezbõl domborítással kép készítése.
MÛANYAGOK.
Visszatérünk az anyagok e csoportjára, a hõre olvadó tulajdonságuk kapcsán:
fagyasztáskor a mûanyag; zacskók lezárásának otthoni lehetõsége; polietilén fóliából kisebb-nagyobb tasa-
kok készítése vasalással.
FONALAK, TEXTILEK.
Fonalból: kötés, horgolás: a tanult technikák felhasználásával (pulóver készítése; szövés: tarisznya készítése
szövõkereten.
Textilbõl: Karbantartó javító munkák a családi ruhatárban.
mértékvétel; méteráru vásárlás, foltvarrás.

2.4. ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
ÉPÍTÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK.
Népi és modern épület (pl. vár, torony, ház) vetületi rajza.
SZERELÕELEMEKKEL VÉGZETT GYAKORLATOK.
Egyszerûbb javítások a kerékpáron.
A TÁRGYAK KÉPE.
A fényképezõgép részei.
A fényképezés ABC-je: fényviszonyok; távolság.

3. TERMÕFÖLD ISMERETE

Tartalom, tevékenység
A lakókert, a haszonkert gondozása, az ápolás rendje és eszközei.
Aktuális évszakonkénti munkák elvégzése a gyakorlókertben: talaj-elõkészítés; vetés; vetésforgó, növény-
gondozás; fák gondozása, betakarítás, fóliás termesztés.
A kertben leggyakrabban elõforduló kártevõk – védekezés ellenük.
Ismerkedés a virágkötészettel: tobozkoszorú; asztali dísz készítése karácsonyra.
A kiskert hasznossága, szerepe a háztartásban, a bevételekben, a kiadások csökkenésében.
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4. GAZDÁLKODÓ 1X1

Tartalom, tevékenység
Háztartási pénzgazdálkodás: bevétel-kiadás tervezése.
Váratlan kiadás, megtakarítás, tartalékképzés.
A kerti termékek hasznosítása.
Új fogalmak: munkaviszony, táppénz, gyes-gyed, szabadság, túlóra, órabér, teljesítménybér, egészségügyi
könyv, munkanélküliség, Munkaügyi hivatal, kereset (bruttó-nettó), családi költségvetés, adósság, kölcsön,
részlet, kamat, rezsi, családi-pótlék, fix fizetés.

5. BARKÁCSOLÁS, KÉZIMUNKA

Tartalom, tevékenység
Kézmûves technikákkal ünnepkörökhöz kapcsolódó tárgyak alkotása.
Népi hagyományok megismerése: a régi parasztház berendezése.
Hímzéssel díszített textíliák. Önálló tárgykészítés érdeklõdésének megfelelõen.

6. KÖZLEKEDÉS

Tartalom, tevékenység
A közlekedési helyzetek elemzése.
Balesetmegelõzés. A kerékpáros KRESZ szabályai.
A környezetkímélõ közlekedés a gyalogos, a kerékpáros szemszögébõl.
Ügyességi feladatok a kerékpárral.
A szárazföldi közlekedés története:
Ló-, szamár-, tevehát; szekér; kocsi; hintó; lóvasút; gõzgépek; gõzvasút; kerékpár;
motorkerékpár; gépkocsi.
Tömegközlekedési eszközök és igénybevételük utazáshoz:
autóbusz; villamos; trolibusz metró; hajó; repülõgép. Környezetkárosítás.
Kulturált viselkedés szabályai tömegközlekedési eszközökön.
A közlekedés írott és íratlan szabályai:
udvariasság, elõzékenység, segítõkészség a közlekedésben.
Szabályok, elõírások betartása.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Alkalmazza az egészségmegóvó táplálkozási szokásokat, önálló a tanult ételkészítési eljárások kivitele-zés-
ében.
Magatartásában megmutatkozik ismerete az egészséget fenyegetõ tényezõkrõl, a családellátó feladatok elfo-
gadása, a felelõsség felismerése.
Képes környezetét, ruházatát tisztán tartani, egészségesen élni.
Megjelenésében is megmutatkozik a következetes testápolás.
Tud anyagokat alakítani, adott probléma megoldása érdekében.
Alkalmazza a takarékosságot a családi pénzgazdálkodásban, az ésszerûséget a lakás, az iskola fenntartá-sá-
ban.
Tudja célszerûen alkalmazni ismereteit a mindennapi gyakorlatban.
Tudja alkalmazni az ételkészítési eljárásokat, be tud számolni az egészséges táplálkozás témakörébõl.
Kialakul egészségmegóvó táplálkozási szokása.
Meg tudja szervezni és lebonyolítani a nagytakarítást.
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Tud önállóan mosógéppel, vagy anélkül mosni ruházata tisztántartása érdekében.
Tudja ruházatát vasalni, ismeri a vasalás higiéniai szempontjait.
Tud egyszerû háztartási gépeket rendeltetésszerûen, balesetmentesen használni.
Tud egészségesen élni, ennek érdekében kihívásokat elfogadni és elhárítani az ártalmas veszélyeket.
Képes folyamatos munkavégzésre, önállóan adott munkatevékenységekben.
Alkalmazza a megismert anyagokat és munkafolyamatokat környezete és önmaga díszítésére, esztétikai
szempontból igényes.
Ismeri a környezete legfontosabb anyagait, a környezetvédelem fõ területeit, a leggyakoribb károsító ténye-
zõket és ezek elhárításának módjait.
Képes a technikai – háztartási feladatok megoldása során a környezetkímélõ eljárásokat alkalmazni
Tudja alkalmazni elméleti ismereteit a gyakorlatban hasznos tevékenységek végzésekor.
Gyakorlott az egyszerû tárgykészítésben, munkája esztétikai szempontból is igényes.
Tudja a fényképezõgépet használni.
Ismeri és alkalmazza a kerékpár egyszerûbb javítási, karbantartási módjait.
Egyszerû szerkesztési feladatokat gyakorlottan végez.
Pontosan használja a rajzoló- és mérõeszközöket.
Meg tud tervezni egy elképzelt kertet.
Képes a termõföldön növénytermesztésre a tanult eljárások alkalmazásával.
Tudja, hogy a kiskerti növénytermesztés a családi költségvetésben bevételt jelenthet, felismeri  hasznosságát.
Ismeri a hajtatásos termesztés fajtáit és feltételeit.
Ismeri a munkavállaláshoz, munkába álláshoz szükséges iratokat, tennivalókat.
Értelmezi a munka világáról szerzett tapasztalatait, mérlegeli saját pályaválasztási lehetõségeit.
Képes a tanult technikákkal tárgyak készítésére, a népi tárgykultúra, a kézmûvesség értékeihez közelítve.
Ismeri a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályt. A megismert közlekedési szabályokat, jártasság szinten
alkalmazza.
Ismeri a helyes magatartást, és pozitív magatartást mutat a közlekedési helyzetekben (elõzékenység, kiszá-
míthatóság).
Ismerete van a közlekedési rendszer várható környezeti hatásairól.
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Audio-vizuális ismerethordozók, eszközök

Applikációs képek:
Emberek világa és Közlekedés világa
Technika 5. fóliasorozat

Tablók:
Növények világa
Közúton
Légi úton
Vasúton

CD–ROM:
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába
Manó Kaland
Manó Tél
Zöld Ödön a Földön
A fényképezés
A varázslatos emberi test
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Makk Marci meséje
A kisvakond nadrágja.
Stop! Közlekedj okosan!

Videofilmek:
A gyúrható agyag
A vadon nõtt gyógynövények
Az utolsó kovácsmûhely
Iparosok a múlt században
Jármûveink régen és ma
Kopper Judit (szerk.): Mindent tudó háztartás I. II.
Közlekedésbiztonsági filmek általános iskolásoknak
Molnár György: Technika (anyagok).
Müller Péter István: Hogyan mûködik?
Müller Péter István: Jó játék a…
Nagy György: A természet válaszol
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Pásztory János: Mesteremberek.
Rockenbauer Pál: Egy ipari táj és környéke
Hirohiko Sano–Shiro Takenaka: Az egyetlen Föld 1-12. rész

Eszközök:
Építõdoboz, szerelõ készlet; Felszerelt tankonyha; A kert megmûveléséhez szükséges szerszámok.
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TESTI NEVELÉS

TESTI NEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

Típus tantárgy
Óraszám 754 ó

Jellemzõk, alapelvek

A Testnevelés és Sport mûveltségterületet magában foglaló tantárgy.
A nevelés szerves része, a személyiség sokoldalú fejlesztésének fõ területe. Sajátos eszközeivel hozzájárul a
tanulók egészségének, edzettségének, fizikai képességeinek, életkedvének, mozgáskultúrájának kialakításá-
hoz, fejlesztéséhez. A többi nevelési területtel egyenértékû, de különös figyelmet érdemlõ szerepet tölt be, s
velük szerves egységet alkot. Törekszik az esztétikai, higiéniai, mentálhigiéniai, erkölcsi szokások kialakítá-
sára, továbbadására is.
Tanulóink esetében különös hangsúlyt kap a testi nevelés, hiszen a társadalomba való beilleszkedéshez olyan
képzést biztosít, amely képessé teszi õket az eredményes munkavégzésre, az egészséges életmód vitelére.
A nevelés-oktatásban lényeges szerepe van a fizikai képzésnek, a rendszeres testedzésnek, az állóképesség
fejlesztésének. Az oktatási anyag az életkori sajátosságok figyelembevételével készült.
Játékos és versenyszerû formákban a koordinációs alapképességek: mozgásérzékelés, ritmusérzék, reakció-
gyorsaság, gyorsasági koordináció, egyensúlyozó- és térbeli tájékozódó képesség kifejlesztésére, a mozgás-
szükséglet kielégítésére, a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának megteremtésére törekszik. A mozgási
képességeket fejlesztõ és rehabilitáló oktatási anyag, amely megalapozza és kiépíti azokat a mozgási alap-
funkciókat, amelyek a tevékenységek motoros alapjait képezik. A kezdeti idõszakban a mozgásvágy kielé-
gítése, a továbbiakban a tehetségnek és érdeklõdésnek megfelelõ intenzív fejlesztés mellett ügyelni kell az
egyoldalú terhelés elkerülésére.
A nagy figyelmet igénylõ koordinációs képességek fejlesztése mellett nagyobb teret kap a kondicionálás és a
sportági alapok elsajátítása.  Ugrásszerûen javul a terheléshez történõ alkalmazkodás, a regenerálódás meg-
gyorsul, kedvezõ feltételeket teremtve a terhelések növeléséhez, a fizikai képességek kibontakoztatásához.

Cél, feladat

A testi képességek fejlesztése a társadalmi cselekvõképességek kialakulása érdekében.
Az egészséges testi fejlõdés elõsegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása, a szervezet ellenálló
képességének fokozása.
A koordinációs és kondicionális képességek fejlesztésével a feladatok eredményes végrehajtására törekvés.
A mozgási készségek kialakításával és sokoldalú fejlesztésével a mozgásos feladatok biztonságos és célszerû
végrehajtása.
A különféle mozgások alaptechnikájának elsajátítása.
A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvetõ mozgásmûveltség igényének
felkeltése.
Mozgásos játékkészség kialakítása.
A cselekvésbiztonság fokozása, a motorikus képességek fejlesztése.
A rendszeres testedzés váljék mindennapi szükségletté.
A testtartási és mozgásos rendellenességek megelõzése, korrigálása.
A könnyített testnevelésre szoruló tanulók hozzászoktatása – tudatos és rendszeres, egyéni gyakorlatvégzés-
sel – a megfelelõ terheléshez. A bennük kialakult kisebbségi érzések, gátlások ellensúlyozása.

Követelmény

Rendelkezzen olyan tudatosságon alapuló mozgásigénnyel, ami rendszeres fizikai aktivitásra készteti, szilár-
duljon meg sport- és mozgásmûveltsége.
Fejlõdjön motorikus, kondicionális és koordinációs képessége, valamint a mozgásos alaptechnikák
elsajátításának képessége.
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Alakuljon ki és fejlõdjön téri tájékozódási képessége, a gyors, pontos mozgásos reagálás képessége.
Legyen képes mozgásminták utánzására, alkalmazására.
Legyen birtokában az együttmûködési készségnek és a toleranciának.
Fejlõdjön állóképessége, kitartása.
Legyen képes az önkifejezésre, önállóságra, az egészséges versenyszellem kialakítására.
Fejlõdjön játékkészsége és a sportági képessége: mozgáskombináció, konstruktív emlékezet, helyzetfelisme-
rõ és cselekvéses gondolkodás.
Legyen képes elfogadni a terápiás attitûdöt.

A Testi nevelés tantárgy témakörei és altémái

Téma Altéma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

RENDGYAKOR-
LATOK

X X X X X X X X

Téma óraszám 4 4 6 4 2,5 2,5 2,5 2,5

Gimnasztika X X X X X X X X

Labdagyakorlatok X X X X X X X X

Járások, futások X X X X X X X X

Ugrások, szökdelések X X X X X X X X

Dobások X X X X

Egyensúly és koordi-
nációs gyakorlatok

X X X X X X X X

Támasz és
függésgyakorlatok

X X X X X X X XK
É
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Játékok, versenyek X X X X X X X X

Téma óraszám 26 72 70 70 33 33 23 23

ATLÉTIKA X X X X

Téma óraszám 13 13 17 17

TORNA Talajtorna X X X X X X X X

Szekrényugrás X X X

Gyûrûgyakorlatok X X

Téma óraszám 11 15 20 22 22 22 22 22

Sportjátékok X X X X

Labdarúgás X X X X

Kézilabda X X X X

SPORTJÁTÉKOK

Kosárlabda X X

Téma óraszám 10 20 15 15 12 12 18 18

FOGLALKO-
ZÁSOK A
SZABADBAN

X X X X X X X X

Téma óraszám 10 20 15 15 10 10 10 10
ÉVES  ÓRASZÁM 51 111 111 111 92,5 92,5 92,5 92,5
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A tantárgy óraszámai

Évfolyam
Óraszám

1.
2. fé-
lév

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz.

Heti 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 22
Éves 51 111 111 111 92,5 92,5 92,5 92,5 754

Értékelés

A folyamatos diagnosztizáló munkát a Gondolkodás, a Kommunikáció, Szocializáció fejlõdési vizsgálattal,
ill. különleges esetekben az Adaptációs programban leírt eszközökkel végezzük. A diagnózis ismeretében
megalkotott egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján folyik a tanuló fejlesztése tantervi tartalmakkal. A fejlesz-
tés értékelését az EFT-k rendszeres, félévenkénti felülvizsgálatával lehet elvégezni. Az értékelési rendsze-
rünk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT értékelési rendszere és a saját tapasztalatunk alapján készült. A tanulók
teljesítményének mérése tanév elején és tanév végén történik.
Az osztályozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szöveges értékelésre.
Az értékelésben nagyobb szerepet kap a gyermek folyamatos megfigyelése és a szóbeli értékelés, megerõsí-
tés. A tanulmányi elõmenetelének értékelésében meghatározó az önmagához mért fejlõdés, melynek aktív
résztvevõje a gyermek maga is, saját munkájáról alkotott véleményével.

Fejlesztési feladatok

A tanórai egyéni fejlesztés keretén belül megvalósítható pszichomotoros fejlesztés területei:
nagymozgást fejlesztõ gyakorlatok, finommotorikát fejlesztõ gyakorlatok, egyensúlyt fejlesztõ gyakorlatok,
szem-kéz, szem-láb koordinációs gyakorlatok, tér- és helyzetérzékelést fejlesztõ gyakorlatok.
Testsémafejlesztés: testrészek ismerete; személyi zónák alakítása; testrészek funkciójának ismerete.
A biztonságos járás fejlesztése.
Tartás deformitások korrigálása.
Vesztibuláris ingerléssel a szenzoros integrációs zavarok enyhítése, kezelése (pörgõ, forgó játékok, táncok
stb.).
Mozgás- és beszédritmus integrált fejlesztése.
Mozgástanulási képesség fejlesztése.
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TESTI NEVELÉS 1. ÉVFOLYAM II. FÉLÉV

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozás egysoros vonalban. Vigyázzállás. Pihenj!- állás. Testfordulatok helyben lábfejnyitással, ugrással.
Menetelés, járás. Menet közben feladatok.
Nyitódás-záródás.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1 GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység

Játékos és utánzógyakorlatok (a fák hajladozásának, az állatok járásának, a gépek mozgásainak, a meseala-
koknak az utánzása). Egyszerû négyütemû gyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése szüksé-
ges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló
mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képesek megérteni és helyesen végezni. Egyszerû
kéziszer gyakorlatok: babzsák, labda, karika.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

Labda feldobása, elkapása. Labdaiskola falnál. Labdavezetés kísérletei: kézzel, helyben (jobb és bal kéz).
Járás közben labdavezetés, feldobás, elkapás. Átdobás társnak helyben, kétkezes alsóval. Labdás versenyek
gurítással, labdavezetéssel, tárgyak kerülésével.

2. 3. JÁRÁSOK, FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás helyben, elõre és hátra. Járás külsõ és belsõ talp-élen. Járás ütemre: lépéstartás, taps, dobbantás, ének,
zene. Lábujjon járás. Sarkon járás. Járás  guggolásban. Járások, futások: különbözõ irányba, akadályok kö-
zött, akadályokon meghatározott ütemben. Futóiskola: lassú, majd közepes iramú futásban.

2. 4. UGRÁSOK – SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Szökdelések egy, váltott és páros lábon helyben, tovahaladással elõre, hátra és oldalra. Szökdelések egy,
váltott és páros lábon meghatározott távolságig. Szökdelések egy, váltott és páros lábon elhelyezett tárgyak
(babzsák, tömött-labda) felett. Helybõl ugrás kötetlenül, majd tárgyak és távolság átugrásával páros lábról
páros, majd egy lábra. Nekifutásból elugrás egy lábról, érkezés páros lábra: kötetlenül, akadályokon át, tá-
volságra.

2. 5. DOBÁSOK

Tartalom, tevékenység
Eltérõ dobások eltérõ méretû dobóeszközökkel (babzsák, kisméretû gumilabda, maroklabda. Célbadobás
különbözõ nagyságú labdákkal, vízszintes és függõleges célra.
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2. 6. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Járás meghúzott vonalon vagy tornapadon. Járás közben térdfelhúzás. Járás közben láblendítés elõre, oldalt,
hátra. Lábujjon járás. Sarkon járás. Guggolásban járás.

2. 7. TÁMASZ ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Helyváltoztatás állatmozgást utánozva talajon: pókjárás, rákjárás, medvejárás, kutyafutás, sánta róka járás,
nyusziugrás. Helyváltoztatás padon kéz-, láb támaszban: pókjárással, nyusziugrással, négykézláb járással.
Helyváltoztatás rézsutos padon, kéz-, láb támaszban felfelé és lefelé: négykézláb járással, nyusziugrással.
Egyszerû feladatok bordásfalon: függõállásban térd-, láb-, sarokemelés; biciklizés hátsó függésben; hátsó
függésben páros térdemelés; fel- és lemászás.

2. 8. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Futójátékok: Gépkocsik. Vonatozás. Táncoló kör. Házatlan mókus. Béka a körben. Õr bácsi. Átfutó játék.
Féltek-e a medvétõl? Egyes lityázás (népi játék). Labdajátékok: Cserebere. Vigyázz a labdára! Labdacica
gurítással. Falhoz dobó (népi játék). Egyéni versengések: Kakasviadal. Húzd át a párodat! Függõleges célra
dobások. Sorversenyek: Egyenes vonalban labdaadogatás. Váltóversenyek: Tárgykerülõ váltók.

3. TORNA

3. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
Gurulóátfordulás elõre guggolóállásba. Gurulóátfordulás elõre tömött labda fölött guggolóállásba.

4. FOGLALKOZÁSOK A SZABADBAN

Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok.   Habtenisz. Távolba dobás, célba dobás hógolyóval, hógolyócska.
Futás közben célbadobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Lesiklás szánkóval. Hóember építése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Elsajátítja  az órán szükséges alapvetõ formai elemeket.
Tud alkalmazkodni a feladatokhoz.
Elsajátítja a technikailag helyes járást, futást.
Tudja a legegyszerûbb labdafogási és -dobási módokat.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Ismeri az egy- és kétkezes dobásokat.
Kialakul térbeli tájékozódó képessége.
Képes a kézzel, lábbal történõ hely- és helyzetváltoztatások, egyszerû mozgásformák, továbbá azok elemi
korrekcióinak önálló végrehajtására: kúszás, mászás, függés, támasz, egyensúlyozás stb.
Ismeri a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és betartja a játékszabályokat.
Képes az újszerû feladatok megoldására, a saját testtel való bánásmódra.
Folyamatosan, gördülékenyen hajtja végre a feladatot.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
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TESTI NEVELÉS 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Jelentésadás egyszerû formában. Sorakozás támponthoz, segédvonalak mentén. Nyitódások, zárkózások,
vonal- és oszlopalakzatban. Testfordulatok jobbra és balra, lábfejnyitással két ütem alatt. Járás ütemtartással,
tapsra. Köralakítás kézfogással, járásban körszûkítéssel.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Kötetlen formában végrehajtott szabad- és kéziszergyakorlatok: a tanult mozgásformák, kar- , lábtartások,
testhelyzetek. Határozott formájú 2 és 4 ütemû gyakorlatok. Egyszerû négyütemû játékos és utánzó gyakor-
latok: állásban, ülésben, fekvésben, támaszhelyzetben aktív verbalizációval. Tartásjavító gyakorlatok rend-
szeres végzése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és
fenntartását szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képesek megérteni és helyesen
végezni.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Labda feldobás és elkapás helyben, a két feladat közötti további feladatokkal. Labda leütése, elkapása. Saját
gurított labda felvétele utána futással. Saját eldobott labda elfogása utána futással: egy pattanás után, majd
földet érés elõtt. Járás majd futás közben feldobás, elkapás. Labdavezetés helyben fordulattal. Labdavezetés
járás, majd futás közben. Labda falhoz dobása egykezes felsõvel. Labdavezetési kísérletek lábbal, kötetlenül,
majd meghatározott pályán.

2. 3. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás oldalirányban, keresztlépéssel. Járás magas térdemeléssel helyben és tovahaladással. Járásból átmenet
futásba, majd futásból járásba. Futás közbeiktatott feladatokkal. Futás térdemeléssel, saroklendítéssel. Futás
irányváltással: akadályok között, akadályok leküzdésével. Fokozó futás egyre növekvõ távolságú vonalak
közé lépve. Rajtolás állórajttal indulva (indulóláb megkötés nélkül). Futóversenyek.

2. 4. UGRÁSOK – SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Szökdelések egy, váltott és páros lábon elõre, hátra és oldalra:

– adott távolságon egyre kevesebb elugrással,
– vonalak között ritmusváltoztatással,
– cikk-cakk útvonalon földre rajzolt körökbe lépve.

Kötéláthajtás egy vagy páros lábon elõre hajtva.
Helybõl ugrás egy és két lábról:

– egy és páros lábra;
– célba ugrás (talajra rajzolt körbe).

Nekifutásból elugrás egy lábról, folyosóból, leérkezés páros lábra. Felugrás zsámolyra kéztámasszal, leugrás
szõnyegre. Ugrások zsámoly fölött egy és páros lábbal: szökdelések, átugrások. Magasugrás: merõleges ne-
kifutással alacsony magasság felett.
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2. 5. DOBÁSOK

Tartalom, tevékenység
Célba dobás függõleges és vízszintes célba. Dobás járásból célba és távolba.
Kislabdahajítás helybõl a helyes hajítómozdulat fokozatos javításával.

2. 6. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Leülés és felállás a kéz segítsége nélkül talajon és szereken (pl. zsámolyon, tornapadon). Be- és kilépés két
kézzel tartott karikába.
Járás láblendítéssel, különbözõ kartartásokkal, kargyakorlatokkal, fordulatokkal, szereken is.
Járás lábujjhegyen elõre, hátra a tanult kartartásokkal. Járás elõre, hátra, oldal irányba becsukott szemmel,
zsinóron, lécen. Járás babzsákkal a fejen. Lebegõállás.
Utánzó járások (kutya, pók, rák, nyuszi, sánta róka stb.) vonalak között, vonalon, tornapadon.

2. 7. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Fókajárás padok között (kéztámasz a párhuzamosan állított padon). Guggolótámaszból lépegetés kézzel elõre
fekvõtámasz helyzetbe és vissza. Fekvõtámasz helyzetben haladás oldalirányba.
Bordásfalgyakorlatok:

– függésben tovahaladás mellsõ oldalállásban utánfogással;
– hátsó függésben térdemelés;
– hátsó függésben „biciklizés”;
– mellsõ függésben saroklendítés;
– nyújtó, lazító gyakorlatok mellsõ függésben.

Mászókulcsolás kötélen ülésben, majd csípõ- és térdnyújtás és hajlítás a kötélen függõállásban.
Mászási kísérletek kötélen 1/3 magasságig.
Rézsutos padon és bordásfalon feladatok kombinálása:

– csúszás karhúzással fel- és lefelé;
– padközépen körbefordulási kísérletek;
– bordásfalon körbefordulás függõállásban.

2. 8. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Futójátékok: Jöjj velem! Hogy a kakas?
Fogójátékok: Kecskézés. Csõsz játék. Fészekfogó. Üsd a harmadikat! Guggos litya (népi játék).
Labdajátékok: Labdacica dobással. Nyúl és vadász. Labdakergetõ. Leverõ (népi játék).
Egyéni versengések: Egyenes irányú mozgással. Kettõs körben. Társkerüléssel.
Sorversenyek: Egyenes irányú mozgással (átfutással). Tárgykerüléssel. Kettõs vonalban labdaadogatás.
Váltóversenyek: Labdaadogató váltók vonalban. Labdaadogató váltók oszlopban.
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3. TORNA

3. 2. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
Gurulóátfordulás elõre nyújtott ülésbe. Gurulóátfordulás elõre sorozatban. Gurulóátfordulás elõre, hátra
guggolóállásba. Tarkóállás Híd.

4. FOGLALKOZÁSOK A  SZABADBAN

Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Habtenisz. Távolba dobás, célba dobás hógolyóval, hógolyócsata.  Futás közben
célba dobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Lesiklás szánkóval. Hóember építése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes a legjellegzetesebb testhelyzetek, kartartások alapformák elsajátítására.
Tudja az elsajátításra kijelölt feladatmegoldásokat képességei szerint teljesíteni.
Képes a tanult gyakorlatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezések és utasítások meg-értésé-
re.
Eléri a mozgásanyag végrehajtásához szükséges fizikai állapotot.
El tudja kapni és dobni a labdát.
Elsajátítja a különbözõ célú és végrehajtási módú járást és futást készségszinten.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Kialakul a hajító mozdulat.
Érzékeli a távolba és a célba dobás különbségét.
Kialakul térbeli tájékozódó, valamint a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Képes változó alátámasztási és függéshelyzetekben mozgásai szabályozására.
Ismeri a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és betartja a játékszabályokat.
Képes az újszerû feladatok megoldására, a saját testtel való bánásmódra
Tudja koordináltan végrehajtani a feladatokat.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
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TESTI NEVELÉS 3. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozás, nyitódás, zárkózás: eltérõ távközök kialakítása. Megindulás, megállás két ütemben. Testfordula-
tok helyben, sarkon-talpon. Járás ütemtartással, az ütem fokozatos felvétele (zene, ének, taps).

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Határozott formájú szabadgyakorlatok: helyes ütemben, pontos kivitelezéssel végrehajtott 2-4 ütemû kar-,
láb-, törzsgyakorlatok. Társas és kéziszergyakorlatok: a 2. évfolyamon tanult mozgáselemek végrehajtása
nehezedõ feltételek között (tömött-labda, 1 kg-os kézi súlyzó, gumikötél). Játékos képességfejlesztõ gyakor-
latok – zenére. Táncos elemek, mozdulatok. Tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése szükséges úgy,
hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló mozgásanyag
elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képesek megérteni és helyesen végezni.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok járásban és lassú futásban. Párokban labdaátadások egy és két
kézzel. Ívelt átadások és elkapások kétkezes alsó elfogással és dobással. Egykezes felsõ átadás.
Rúgási kísérletek falra, a visszapattanó labda megállítása, majd folyamatos visszarúgása.

2. 3. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás különféle kartartásokkal. Járások alakzatformálással. Járás behunyt szemmel elõre, hátra és oldalra
keresztlépéssel. Járás mélytérdhajlításban. Tengerészjárás (oldalirányban kitámasztásokkal). Járás I. fokú
(45°) láblendítéssel elõre. Futás a talajra helyezett tárgyak között.  Futás szerek felett átterpesztéssel. Futás I.
fokú (45°) láblendítéssel. Lazítófutás. Kitartó és gyors futás. Rajtversenyek állórajttal. Futóversenyek elõre-,
hátra-, oldalirányban haladással.

2. 4. UGRÁSOK–SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Ugróiskola kötéláthajtással. Felugrások helybõl, felfüggesztett tárgy megérintése. Felugrás szerekre (pad,
zsámoly, ugrószekrény). Nekifutásból elugrás egy lábról, felfüggesztett tárgy érintésével. Felfutásból (réz-
sutos pad) leugrás szõnyegre. Nyusziugrás adott távolságon, egyre kevesebb ugrással teljesítve. „Gyertya”-
ugrás. Szökdelés helyben és tovahaladással taps ritmusát követve. Kötéláthajtás egy, váltott és páros lábon
szökdeléssel, meghatározott idõn át. Magasugrás próbálgatása lépõ technikával, rézsutos nekifutással, ala-
csony magasság felett. Távolugrás guggoló technikával elugrósávból.
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2. 5. DOBÁSOK

Tartalom, tevékenység
Célba dobás különféle labdával és dobásmóddal. Kislabdahajítás helyes kidobóterpeszbõl, erõteljes
hajítómozdulattal távolba.

2. 6. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Járás vonalon, tornapadon egy zsámoly magasságban is, felfordított tornapadon elõre, oldalra és hátra történõ
haladással, különbözõ kar- illetve lábgyakorlatokkal, padra helyezett kéziszerek érintésével, átlépéssel, fel-
ugrással, átbújással, testfordulatokkal is. Járás rézsutos padon. Egyensúlygyakorlatok társkerüléssel, fejre,
vállra tett babzsákkal. Talajra fektetett ugrókötél fölött szökdelés egy lábon bokafogással elõre és hátra.

2. 7. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Átmászások, átbújások, kúszások, csúszások, támaszok, utánzójárások természetes és tornaszerekbõl össze-
állított akadályokon. Fekvõtámaszban járás a bal, majd a jobb kéz körül. Talicskázás térdnél fogással. Mellsõ
fekvõtámaszban karhajlítás és nyújtás. Mellsõ fekvõtámaszból átfordulás hátsó fekvõtámaszba és vissza.
Függeszkedés bordásfalon. Páros helycsere bordásfalon. Mászási kísérletek kötélen 1/2 magasságig. Rézsu-
tos pad, bordásfal és kötél felhasználásával egyéni feladatkombinációk.
Kézállás elõkészítése: kéztámasz talajon, lábfejakasztgatás.

2. 8. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Futójátékok: Körbefutó verseny. Ki a leggyorsabb?
Fogójátékok: Guggolófogó. Páros fogó. Fogyófogó. Páros litya (népi játék).
Labdajátékok: Ki a gyorsabb? Célbagurító versenyek. Summogó (népi játék).
Egyéni versengések: Kötélhúzás párokban. Kötélhúzás hármas, négyes csoportokban.
Sorversenyek: Futó sorversenyek körpályán. Küzdelem a körért.
Váltóversenyek: Átfutó váltók. Sorkerülõ váltók saját sor kerülésével.

3. TORNA

3. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
Különféle kiindulási helyzetbõl gurulóátfordulás elõre, hátra. Tarkóállás közben lábterpesztés, lábhajlítás és
nyújtás, biciklizés lábbal. Híd, mérleg, kézállási kísérlet. A tanult elemek összekapcsolása.

3. 2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység
Kéztámasszal felugrás szekrényre guggolásba, leugrás nyújtott testtel. Mélyugrások a magasság fokozatos
növelésével.
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Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba dobás, célba dobás hógolyóval, hógolyó-
csata. Futás közben célbadobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Lesiklás szánkóval. Hóember építése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes újszerû feladatok megoldására.
A tanulók ismerik a szervezési szakkifejezéseket: igazodás, takarás, oszolj, nyitódás, ütemtartás,
szakadozás stb.
Eléri a mozgásanyag végrehajtásához szükséges fizikai állapotot.
Tudja reprodukálás szintjén a gimnasztikai gyakorlatokat.
Alkalmazza a megszerzett labdakészséget a megismert szabályok betartásával.
Tud figyelni a helyes testtartásra járás közben, kialakul a gyors- és tartós futás képessége.
Az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan tudja végrehajtani.
Képes távolba dobáskor felgyorsuló, erõteljes hajítómozdulat elvégzésére.
Kialakul a térbeli tájékozódó, valamint a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Kialakul a kar- és vállöv támasztóereje, érzékeli saját testtömegét.
Ismeri a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és betartja a játékszabályokat.
Irányítással végre tudja hajtani a tanult tornaelemeket.
Koordináltan végre tudja hajtani a feladatokat.
Képes biztos kéztámasszal és elrugaszkodással végrehajtani a támaszugrást.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
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TESTNEVELÉS 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozások, nyitódások, zárkózások segédvonalak nélkül. Kettes-, hármas-, négyes oszlopba fejlõdés és
szakadozás járás közben. Menetelés ütem- és lépéstartással, lépésváltás megkísérlése.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Páros gyakorlatok: helyben végezhetõ gyakorlatok, emelések, hordások.
Általános hatású és erõt fejlesztõ, nyújtó és izületeket lazító szabadgyakorlatok zenére.
A törzs-, láb- és karizmokat erõsítõ-, nyújtó- és lazító hatású szabadgyakorlatok zenére.
Gimnasztikai alapformájú bordásfalgyakorlatok (kar-, has-, hát-, oldal-, lábgyakorlatok).
Kéziszer gyakorlatok tömött labdával: haladás közben végzett feladatok, helyben végzett feladatok.
Tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kiala-
kítását, automatizálását és fenntartását szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képe-
sek megérteni és helyesen végezni.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Hullámvonalban kézzel illetve lábbal vezeti a labdát. Védekezõ társsal szemben vezeti a labdát kézzel, majd
lábbal. A dobóvonalig vezeti a labdát, majd kilépéssel egykezes felsõdobás a 4m távolságra lévõ zsámolyra.
Az elõzõ feladat, zavaró társsal szemben. Lábbal vezeti a 4m-re lévõ vonalig, majd a guruló labdát a falhoz
rúgja. Futás közben egykezes felsõ átadás. Lassú futás párokban, a labda pattintott átadása egymásnak. Egy-
kezes felsõdobás a szemben álló társ magasra emelt karikájába.
Labdás sportjátékok elõkészítése elemi szinten: technikai és taktikai megoldások gyakorlása játék közben.

2. 3. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás, különbözõ alakzatokban elõre, hátra, oldalt a tanult kartartásokkal, változó lépéshosszal és ritmusban.
Járás, jelre a tanult testhelyzet felvétele. Járás szerek felhasználásával (pl. Egyik láb a tornapadon). Járás a
tanult tartásos és dinamikus gyakorlatelemek, gyakorlatok felhasználásával.
Tartós futás (5-7 perc). Fel- és lefutás lejtõre, majd vissza. Futásból jelre gyors megállás, majd gyors megin-
dulás. Iramfutás állórajttal.

2. 4. UGRÁSOK – SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Szökdelések páros és egy lábon feladatokkal, fordulatokkal, ugrókötéllel. Fel-, le- és átugrások, mélyugrások
akadálypályán – differenciáltan.
 Magasugrás, lépõ technikával, nekifutás 45°-os szögbõl, a lendítõláb rögzõdése, alacsony magasság felett –
differenciáltan.
Távolugrás guggolótechnikával elugrósávból közepes távú és tempójú nekifutással.
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2. 5. DOBÁSOK

Tartalom, tevékenység
Kislabda hajítás kidobóterpeszbõl, helyes hajítómozdulattal távolba. Célzó feladatok eltérõ méretû dobóesz-
közökkel.

2. 6. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Állás egy lábon becsukott szemmel. Leülés és felállás a kéz segítsége nélkül babzsákkal a fejen. Kéziszerek,
tárgyak egyensúlyozása kézen, lábon, fejen. Járás zsinóron (labirintus), emelt padon, pad merevítõjén, ferde
padon: meghatározott kar, lábtartásokkal, beiktatott leguggolással, fordulattal.

2. 7. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Támaszgyakorlatok padon, szekrényen, fokozatos magasság és lejtésemeléssel. Bordásfalnak háttal,
guggolótámaszból járás a lábakkal kézállás felé és vissza. Bordásfalon függõállásból húzódzkodás. Támasz-
és függésfeladatok kombinálása rézsutos padon, bordásfalon és talajon. Kötélmászási kísérlet: helyes
mászókulcsolás (félmagasság). Gyûrûn hintázás.

2. 8. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Futójátékok: Az utolsó kiesik. Versengések két körben.
Fogójátékok: Üt a harmadik. Buzogányfogó. Színes litya (népi játék).
Labdajátékok: Labdahajsza. Kiszorító. Fogyasztó körben. Hátradobás (népi játék).
Sorversenyek: Sorverseny helyben.
Váltóversenyek: Adogatóváltó félkörben adogatóval. Labdahordó váltók.

3. TORNA

3. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
Terpeszállásból gurulóátfordulás elõre terpeszállásba érkezéssel. Terpeszállásból gurulóátfordulás hátra ter-
peszállásba érkezéssel. Sorozatgurulások elõre, hátra. Repülõ gurulóátfordulás (tigrisbukfenc). Kézállási
kísérlet. Elemfûzések: gurulóátfordulás elõre, hátra, tarkónállás, híd, mérlegállás.

3. 2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység
Zsugorkanyarlati átugrás (széltében elhelyezett 2-3 részes ugrószekrényen).



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 487

4. FOGLALKOZÁSOK A SZABADBAN

Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba dobás, célba dobás hógolyóval, hógolyó-
csata. Futás közben célbadobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Lesiklás szánkóval. Hóember építése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Kialakul koordinációs képessége.
Képes az elsajátított rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtására.
Eléri a mozgásanyag végrehajtásához szükséges fizikai állapotot.
Tudja reprodukálás szintjén a gimnasztikai gyakorlatokat.
Alkalmazkodik a repülõ labda útjához, ívéhez, irányához, sebességéhez.
Alkalmaz egy számára megfelelõ labdafogást, elkapást, birtoklást feladathelyzetben és játékban.
Tud figyelni a helyes testtartásra járás közben, fejlõdik a gyors- és tartós futás képessége.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Képes a célba és távolba dobásokhoz szükséges erõ és technika helyes kiválasztására.
Kialakul a térbeli tájékozódó, valamint a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Kialakul a kar- és vállöv támasztóereje, érzékeli saját testtömegét.
Tud a játékhelyzetnek megfelelõen helyezkedni, elviseli játék közben a kudarcokat.
Képes az újszerû feladatok megoldására, a saját testtömeggel való bánásmódra.
Törekszik a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására.
Képes biztos kéztámasszal és elrugaszkodással végrehajtani a támaszugrást.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
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TESTI NEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozás, térköz felvétele, igazodás. Nyitódások, zárkózások, fejlõdések és szakadozások járás közben: a
tér- és távköz pontos felvétele. Testfordulatok jobbra-balra, hátraarc két ütemben. Menetelések: átmenet
járásból, futásból ütemre, lépéstartással menetelésbe, majd kétütemû megállás.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Határozott formájú 4-8 ütemû szabadgyakorlatok. Különbözõ testhelyzetekbõl a felsõ és az alsó végtag, a
törzs gyakorlatai. Nagy izomcsoportok erejét növelõ összetett gimnasztikai gyakorlatok.
Gyakorlatok párban és kisebb csoportban testrészfogással, tömött labdával. Tartásjavító gyakorlatok rendsze-
res végzése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenn-
tartását szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képesek megérteni és helyesen végez-
ni.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Labdavezetés kézzel, lábbal hullámvonalban nehezítõ feladatokkal. 3 fõs csoportokban „labdacica” egykezes
felsõ dobással, az egymástól való távolság változtatásával. Labdavezetéssel haladás a kb. 2 m magasan kife-
szített zsinórig, és fejelés a zsinóron át. Futás közben egykezes felsõ átadás. Fejelés 5-6 fõs körökben.

2. 3. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás, különbözõ alakzatokban: elõre, hátra ill. oldalra, különbözõ kartartásokkal, változó lépéshosszal és
ritmusban. Járás zenére, a tanult testhelyzetek felvétele (törökülés, guggoló támasz stb.). Járás meghatározott
lépésszámmal zenére (pl. 4 lépés lábujjhegyen 4 lépés sarkon). Járás lábujjhegyen nyújtott térddel, sarok-
emeléssel, vagy a lábfej csúsztatásával. Járás szerek felhasználásával (pl. egyik láb a tornapadon). Lassú
futás oszlopban. Futás közbeiktatott feladatokkal: törökülés, guggolótámasz, alapállás, bakugrás, nyusziugrás
stb. Futás a talajra helyezett tárgyak között (labda, zsámoly stb.). Futóversenyek.

2. 4. UGRÁSOK – SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Ugrókötél gyakorlatok:

– futással elõre; kötélhajtás elõre; kötélhajtás hátra;
– szökdeléssel: egy lábon, másik hajlítva, és kötélhajtás elõre, kötélhajtás hátra; guggolás-

ban kötélhajtás elõre;
– szökdelések páros lábon, kötélhajtás elõre, idõre.

Akadályok átugrása:
– felugrások egy lábról akadályokra (tornapad, zsámoly);
– felugrások két lábról akadályokra (tornapad, zsámoly stb.);
– felugrások akadályokra egy lábról és páros lábról, közben feladatokkal: térdemeléssel,

terpesztéssel, fordulattal, lendítéssel stb.
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Zsámolygyakorlatok:
– szökdelés páros lábon, a zsámolyokon elõre;
– szökdelés egy lábon, a zsámolyokon elõre;
– szökdelés egy lábon, a zsámolyokon elõre, az emelt térd átkulcsolásával;
– galoppszökdelés oldalt a zsámolyokon;
– guggolásban szökdelés elõre a zsámolyokon;
– futólépésbõl fellépés zsámolyra és elugrás egy lábról, repülés felhúzott térddel, érkezés

két lábra guggolásba;
– futólépésbõl ugrás térdfelhúzással zsámolyon át egy lábról két lábra érkezéssel.

Karikagyakorlatok:
– talajra helyezett karikába beugrás és kiugrás belõle páros-, majd egy lábbal;
– szökdelés talajra helyezett karikák fölött elõrehaladással;
– szökdelés egy lábról két lábra, talajra fektetett karikákon át;
– egy sorba fektetett karikák közé lépés egy lábbal és ugrás terpeszbe, karika a láb között.

(Az ugrások folyamatos összekapcsolása.)

2. 5. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Járás, futás rézsutos padon. Oldaljárás ugrózsámolyokon. Karika hajtása akadályok kerülésével. Talajra fek-
tetett ugrókötél fölött szökdelés egy lábon bokafogással elõre és hátra. Ujjfûzés a test elõtt vagy mögött, át-
lépés a kéz fölött.

2. 6. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Támaszgyakorlatok:

– átmászások, átbújások, kúszások, csúszások, támaszok, utánzó járások természetes és tor-
naszerekbõl összeállított akadályokon;

– fekvõtámaszban karhajlítás, karnyújtás;
– fekvõtámaszban járás a bal, majd jobb kéz körül;
– bordásfalnál guggolótámaszból lábbal lépegetés fokonként felfelé és vissza;
– zsugorkanyarlati átugrás tornapadon;
– talicskázás mellsõ és hátsó fekvõtámaszban;
– terpesz-fekvõtámaszban elrugaszkodás a talajról, majd taps vagy
– bokázás.

Függésgyakorlatok:
– érintõ- vagy fejmagasságú gyûrûn húzódzkodás, lengés, lengetés;
– bordásfalon függésben térd- és lábemelés;
– mászás mászókötélen mászókulcsolással.

2. 7. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Futójátékok: Tûz-víz-repülõ. Párok futóversenye körben.
Fogójátékok: Félperces fogó. Nappal-éjszaka. Láncfogó. Pecsenyeforgatás (népi játék).
Labdajátékok: Szabadulás a labdától. Fogyasztó szétszórtan. Zsámolylabda. Nemzetesdi (népi játék).
Sorversenyek: Kötélhúzó versenyek. Célba dobó sorversenyek függõleges célra.
Váltóversenyek: Labdadobó váltók oszlopban adogatóval. Kombinált feladatokkal futó és labdavezetõ váltó.
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3. ATLÉTIKA

Tartalom, tevékenység
Futások: gyors- és iramfutások a futóiskola feladatainak beiktatásával; kitartó futás (5-7 perc)
Állórajt (hátul lévõ lábbal való indulással).
Rajtversenyek 15m-es távon. Távolugrás guggolótechnikával elugrósávból. Magasugrás lépõ technikával,
nekifutás 45°-os szögbõl, a lendítõláb rögzõdése, alacsony magasság felett – differenciáltan.
Kislabdahajítás távolba rövid nekifutással.

4. TORNA

4. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
A tanult elemekbõl (tarkóállás, híd, gurulóátfordulás elõre-hátra, repülõ gurulóátfordulás), összefüggõ gya-
korlat összeállítása, bemutatása  tanári segítséggel. Kézállás, kézenátfordulás oldalt elõkészítõ és rávezetõ
gyakorlatai segítséggel.

4. 2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység
Zsugorkanyarlati átugrás az ugrószekrény 3. fokán. Felguggolás és függõleges repüléssel leugrás.

5. SPORTJÁTÉKOK

5. 1. LABDARÚGÁS

Tartalom, tevékenység
Futómozgás; megindulás; megállás; irányváltoztatás; felugrás; leérkezés; cselezés labda nélkül.
Rúgások: belsõvel, belsõ csûddel, teljes csûddel, külsõ csûddel, külsõvel.
Labdaátvételek: belsõvel; külsõ csûddel; talppal; fejelések a homlok középsõ részével.

5. 2. KÉZILABDA

Tartalom, tevékenység
Alapállás, alapmozgás. Indulás, megállás; gyors irányváltoztatások; labda fogása.
Labda átadások: egykezes,  kétkezes (alsó, mellsõ, felsõ).
Labdavezetések. Szabályok ismerete. Felugrásos és kitámasztásos dobások. Kapura lövések.

6. FOGLALKOZÁSOK A  SZABADBAN

Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba és célba dobó versenyek hógolyóval. Futás
közben célbadobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Szánkóhúzó váltóverseny. Lesiklás szánkóval. Hó-
ember építése versenyszerûen, idõre. Gyalogtúrák. Asztalitenisz.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Kialakul a tanulók motorikus cselekvési biztonsága, mozgás és sportolás iránti igényük.
Megérti és alkalmazza a tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezé-
seket, utasításokat.
Képes a mozgásfeladatok erõteljesebb végrehajtására, huzamosabb pihenõ nélküli végzésére.
Törekszik a pontos, szép kivitelezésre.
Tudja a járások, futások különbözõ formáit.
Képes futás közben a felgyorsulásra, a sebesség, a lendület fokozására.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Kialakul a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Kialakul a kar- és vállöv támasztóereje, érzékeli saját testtömegét.
Együttmûködik társaival a szabályokat betartva.
Elsajátítja az atlétika ismeretanyagát, képes erkölcsi, akarati tulajdonsága szabályozására.
Rendelkezik a tanuló a mozgássorozat végrehajtásához szükséges és megfelelõ mértékû fizikai képességgel.
Törekszik a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására.
Képes biztos kéztámasszal és elrugaszkodással végrehajtani a támaszugrást.
Ismeri és betartja a szabályokat.
Tudja a labdát pontosan továbbítani, az érkezõ labdát biztosan elfogni, megismeri a legegyszerûbb sza-bályo-
kat.
Tudja a labdát pontosan továbbítani, az érkezõ labdát biztosan megfogni, megismeri a legegyszerûbb szabá-
lyokat.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
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TESTI NEVELÉS 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozás, térköz felvétele, igazodás. Járás közben nyitódás, zárkózás. Testfordulatok. Menet megindítása,
megállítása. Menetbõl átmenet futásba, futásból menetbe.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Kötetlen és határozott formájú 2-4-8 ütemû szabadgyakorlatok szer nélkül és kéziszerekkel: egyénileg és
párban (zenére is). Társas gyakorlatok: játékos, ügyességi és küzdõ gyakorlatok. Páros gumikötél gyakorla-
tok. Összetett padgyakorlatok. Összetett bordásfalgyakorlatok. Zsámolygyakorlatok. Légzõgyakorlatok:
mellkasi, hasi légzés. Tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag
helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék,
amit a tanulók képesek megérteni és helyesen végezni.

2. 2. LABDAGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Két kézzel gurítás a test oldala mellett kilépéssel elõre, a szemben elhelyezkedõ párnak, aki „ölelõ” fogással
veszi fel a labdát, és labdavezetéssel megkerüli a párját, majd a helyére érve visszagurítja.
Labdavezetéssel haladás az elhelyezett zsámolyig, majd megkerülése után labdavezetés a másik kézzel a
kiinduló hely felé és kilépéssel elõre egykezes felsõ átadás a szemben helyezkedõ társnak.
Labdavezetéssel haladás a dobóvonalig és kilépéssel egykezes felsõdobás az oldalára fordított zsámolyra.
Labdavezetés lábbal a kb. 4 m távolságra lévõ vonalig és a guruló labda falhoz rúgása soronként, jelre indu-
lással.
Labdavezetés vonalig és kétkezes átadás a 3 m-re álló társnak, aki elkapás után lábbal visszarúgja a labdát,
majd újra labdavezetés a kiindulóhelyig (többszöri végrehajtás után szerepcsere).
Futás közben egykezes felsõ átadás zavaró játékossal szemben.

2. 3. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás különbözõ alakzatokban, elõre, hátra illetve oldalra különbözõ kartartásokkal, változó lépéshosszal és
ritmusban.
Járás zenére, a tanult testhelyzetek felvétele (pl. törökülés, guggolótámasz ).
Járás meghatározott lépésszámmal zenére (pl. 4 lépés lábujjhegyen 4 lépés sarkon).
Járás lábujjhegyen nyújtott térddel, sarokemeléssel, vagy a lábfej csúsztatásával.
Járás szerek felhasználásával (pl. egyik láb a tornapadon).
Lassú futás oszlopban. Futás irány- és iramváltoztatással. Futás közbeiktatott feladatokkal: törökülés,
guggolótámasz, alapállás, bakugrás, nyusziugrás stb. Futás a talajra helyezett tárgyak között (labda, zsámoly
stb.). Futóversenyek.
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2. 4. UGRÁSOK, SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység

Ugrókötél gyakorlatok:
– futással elõre, kötélhajtás elõre;
– futással elõre, kötélhajtás hátra;
– szökdeléssel elõre, kötélhajtás hátra;
– szökdeléssel egy lábon, másik hajlítva, és kötélhajtás elõre, kötélhajtás hátra;
– szökdelések páros lábon, kötélhajtás elõre, idõre.

Akadályok átugrása:
– felugrások egy lábról akadályokra (tornapad, zsámoly);
– felugrások két lábról akadályokra (tornapad, zsámoly stb.);
– felugrások akadályokra egy lábról és páros lábról, közben feladatokkal: térdemeléssel,

terpesztéssel, fordulattal, lendítéssel stb.
Zsámolygyakorlatok:

– szökdelés páros lábon a zsámolyokon elõre;
– szökdelés egy lábon a zsámolyokon elõre;
– szökdelés egy lábon a zsámolyokon elõre, az emelt térd átkulcsolásával;
– galoppszökdelés oldalt a zsámolyokon;
– guggolásban szökdelés elõre a zsámolyokon;
– futólépésbõl fellépés zsámolyra és elugrás egy lábról, repülés felhúzott térddel, érkezés

két lábra guggolásba;
– futólépésbõl ugrás térdfelhúzással zsámolyon át egy lábról két lábra érkezéssel.

Karikagyakorlatok:
– talajra helyezett karikába beugrás és kiugrás belõle páros-, majd egy lábbal;
– szökdelés talajra helyezett karikák fölött elõrehaladással;
– szökdelés egy lábról két lábra, talajra fektetett karikákon át;
– egy sorba fektetett karikák közé lépés egy lábbal és ugrás terpeszbe, karika a láb között.

az ugrások folyamatos összekapcsolása.

2. 5. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Járás, futás rézsutos padon. Oldalazó járás ugrózsámolyokon. Karika hajtása akadályok kerülésével. Talajra
fektetett ugrókötél fölött szökdelés egy lábon bokafogással elõre és hátra. Ujjfûzés a test elõtt vagy mögött,
átlépés a kéz fölött.

2. 6. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Támaszgyakorlatok:

– átmászások, átbújások, kúszások, csúszások, támaszok, utánzó járások természetes és tor-
naszerekbõl összeállított akadályokon;

– fekvõtámaszban karhajlítás, karnyújtás;
– fekvõtámaszban járás a bal, majd jobb kéz körül;
– bordásfalnál guggolótámaszból lábbal lépegetés fokonként felfelé és vissza;
– zsugorkanyarlati átugrás tornapadon;
– talicskázás mellsõ és hátsó fekvõtámaszban;
– terpesz-fekvõtámaszban elrugaszkodás a talajról, majd taps vagy bokázás.

Függésgyakorlatok:
– bordásfalon függésben térd- és lábemelés;
– mászás mászókötélen mászókulcsolással;
– vállmagas gyûrûn vállátfordulás hátra állásba és vissza;
– hintázó érintõ magas gyûrûn – lendületvétel futólépéssel – ugrószekrényre helyezett labda

lerúgásával;
– fej-, vagy érintõmagas gyûrûn húzódzkodás, lengés, lengetés.
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2. 7. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység

Futójátékok: akadályversenyek.
Fogójátékok: függés a ház; szalagszerzés; Hatos futás (népi játék).
Labdajátékok: vadászlabda; pontszerzõ; kézilabdafogó; Kerek róta (népi játék)
Sorversenyek: sorversenyek szemben álló sorokban;
Váltóversenyek: lovasváltó; talicskázás.

3. ATLÉTIKA

Tartalom, tevékenység
Futások: Kitartó futás (6-8 perc). Közbeiktatott akadálykerülések. Alkalmazott futóiskola feladatai. Iram- és
gyors futások: állórajttal, térdelõrajttal.Rajt- és futóversenyek.
Távolugrás guggolótechnikával elugrósávból teljes rohammal, az elrugaszkodó láb bevésése.
Magasugrás lépõ technikával optimális nekifutási szögbõl, lendítõláb bevésése.
Kislabdahajítás rövid nekifutással a kitámasztás, a csípõforgatás bevésése – fejlettség szerint.

4. TORNA

4. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
A tanult talajtorna elemek összekapcsolásával összefüggõ gyakorlat önálló megtervezése, bemutatása. (Gu-
rulóátfordulás elõre-hátra, tigrisbukfenc, híd, tarkóállás). Zsugorfejállás. Kézállás bordásfalnál.

4. 2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység
Terpeszátugrás hosszában elhelyezett 3- 4 részes ugrószekrényen.
Felguggolás és függõleges repüléssel leugrás feladatokkal (lábfelhúzás, terpesztés, testfordulat).

5. SPORTJÁTÉKOK

5. 1. LABDARÚGÁS

Tartalom, tevékenység
Álló és mozgó labda rúgása belsõvel, álló és mozgó célra. Kézbõl leejtett labda rúgása teljes csûddel. Guruló
labda átvétele belsõvel.  Fejelés állóhelyben a homlok középsõ részével elõre és oldalt. A kapus játéka: alap-
állás, guruló és félmagas labdák elfogása. Egyéni védekezés.

5. 2. KÉZILABDA

Tartalom, tevékenység
Alapmozgások labdával, labda nélkül. Dobások, átadások, kapura lövések (beugrással is). Gyorsindulás,
gyorsindítás. Helycserék támadásban. Egyéni és társsal való védekezés. Cselek: testcsel, induló átadási csel.
Védekezés kapu elõtti szabaddobás esetén.
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6. FOGLALKOZÁSOK A  SZABADBAN

Tartalom, tevékenység
Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba és célba dobó versenyek hógolyóval. Futás
közben célba dobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása. Szánkóhúzó váltóverseny. Lesiklás szánkóval. Hó-
ember építése versenyszerûen, idõre. Gyalogtúrák. Asztalitenisz.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Kialakul a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Végrehajtja a tanult óraszervezést segítõ rendgyakorlatokat, érti az utasításokat, vezényszavakat.
Képes a mozgásfeladatok erõteljesebb végrehajtására, huzamosabb pihenõ nélküli végzésére.
Képes végrehajtani a bemelegítéshez szükséges megfelelõ gyakorlatokat.
Alkalmazza a labda birtokba vételének és továbbításának legegyszerûbb változatait kézzel, lábbal.
Az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan tudja végrehajtani.
Kialakul a statikus, dinamikus és egyensúlyozó képessége.
Képes egyéni fejlettségének megfelelõen a kar- és vállöv támasztóerejének növelésére, érzékeli saját testtö-
megét.
Együttmûködik társaival a szabályokat betartva.
Elsajátítja az atlétika ismeretanyagát.
Képes erkölcsi, akarati tulajdonsága szabályozására.
Rendelkezik a tanuló a mozgássorozat végrehajtásához szükséges és megfelelõ mértékû fizikai képességgel.
Törekszik az elsajátított gyakorlatok összefüggõ, biztos végrehajtására.
Képes biztos kéztámasszal és elrugaszkodással végrehajtani a támaszugrást.
Elsajátítják a tanult technikai elemeket, szabályokat, és alkalmazzák játék közben.
Labdát pontosan tud továbbítani, az érkezõ labdát biztosan elfogni, ismeri a legegyszerûbb szabályokat.
Kialakul az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igénye.
--
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TESTI NEVELÉS 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozások: kétsoros vonalba, kettes oszlopba. Alakzatok, alakzatváltások: félkör, köralakítás vonalból,
oszlopból. Sorbontások, fejlõdések párokban, járásban. Menetelések, átmenetek: járásból, futásból. Testfor-
dulatok járás, futás közben.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2. 1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Kötetlen formában végzett szabadgyakorlatok ismert gyakorlatelemek felhasználásával egyéni bemelegítés-
re. Határozott formájú 4 és 8 ütemû szabadgyakorlatok: erõsítõ, nyújtó, lazító és kitartóképességet fejlesztõ
gyakorlatok állásban, ülésben, hason- és hanyattfekvésben. Gyakorlatsorok. Páros és társas gyakorlatok.
Szergyakorlatok: tömött labda, gumikötél, kézisúlyzó, gumilabda. Tartásjavító gyakorlatok rendszeres vég-
zése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását
szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képesek megérteni és helyesen végezni.

2. 2. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
Járás, futás irányváltoztatással, kerülésekkel, átugrással, jelre végzett feladatokkal, fokozó tempóban, növek-
võ idõtartamig, váltással. Taposó futás (dzsoggolás) helyben, elõrehaladással. Futás mérsékelt térd- és sarok-
emeléssel (helyben, haladással). Gyors indulások különbözõ helyzetekbõl (guggolásból, fekvõtámaszból,
állórajtból stb.). Futás lépésnyújtással és -rövidítéssel. Akadályfutások 4–5 akadállyal és célba dobással, az
osztály teljesítményének megfelelõ feladatokkal (átbújások, átugrások, hordások, fordulatok). Futás kereszt-
be helyezett padokon padra lépéssel, pad fölött átfutással.

2. 3. UGRÁSOK ÉS SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Felugrások akadályokra rálépéssel és lehetõleg kéztámasz nélkül. Átugrások futó-, ugrólépésekkel 4–6 tö-
mött-labdán vagy zsámolyon, zsámoly tetején. Felugrás emelkedõ akadályokra, pl. zsámoly, kétrészes szek-
rény, háromrészes szekrény. Sorozatugrás 3–4 akadály felett térdfelhúzással páros, valamint egy lábon.
Ugrókötél gyakorlatok: meghatározott számú egylábas szökdelés után lábváltással történõ szökdelés. Folya-
matos elõrehaladással szökdelés zárt lábbal 10–15 m-es távolságon.

2. 4. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Tornapad merevítõ gerendáján járások, fordulatok, leguggolások, meghatározott kar- és lábtartások.
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2. 5. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

Talajon:
– négyütemû fekvõtámasz az ismétlésszám megadott idõn belüli fokozatos növelésével;
– mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás és nyújtás az egyéni teljesítményszám emelésével.

Bordásfalon:
– vízszintes és lefelé történõ függeszkedés teljes magasságon, illetve teljes magasságról;
– mellsõ függõállás a 4-5. fokon, törzsfordítás jobbra és balra karhúzással;
– hátsó függésben zárt alsó fogással páros lábemelés nyújtott térdekkel vízszintesig – páros

térdemelés mell- és fejmagasságig többszöri ismétléssel.
Mászás mászókulcsolással teljes magasságig.

.

2. 6. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység

Futójátékok: Körbefutó verseny átbújással. Fogójátékok: Zászlószerzés. Labdajátékok: Szabadulás a labdától
rúgással. Zsinórlabda. Pókfoci. Saroklabda. Hatoslabda (népi játék). Sorversenyek: Futó sorversenyek kör-
pályán. Távolba dobó sorversenyek. Váltóversenyek: Pincérváltó. Mocsárjárás.

3. ATLÉTIKA

Tartalom, tevékenység

Futások:
– futás egyéni iramban 200m-en;
– futás egyéni iramban, közben feladatok végzése (hátrafelé futás, leguggolás, alapállás, fölug-

rás stb.);
– rajtversenyek állórajttal, térdelõrajttal, vezényszóra, kifutással;
– futás fokozatos felgyorsulással és lassítással;
– tartós futás (7-8 perc).

Távolugrás guggolótechnikával, elugródeszkáról közepes és teljes rohammal.
Magasugrás lépõ technikával, optimális ellapulás és lendítés – fejlettség szerint.
Kislabdahajítás keresztlépéssel lendületes nekifutás után távolba: keresztlépés, kitámasztás, csípõforgatás,
kidobószög, utánlépés.
Súlylökés tömöttlabdával (1-2 kg) oldalfelállással.

4. TORNA

4. 1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység

Gurulóátfordulás elõre guggolótámaszból, függõleges felugrással befejezve. Gurulóátfordulás hátra nyújtott
ülésbõl, guggolótámaszba érkezéssel. Ismert talajtorna elemek összekapcsolása, összefüggõ talajgyakorlat
bemutatása. Fejállás nyújtott testtel. Kézállás falnál segítõvel.
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4. 2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység

Guggolóátugrás. „Kismacska”. Bátorugrás. Felguggolás, gurulóátfordulás elõre hosszában állított ugrószek-
rényen.

4. 3. GYÛRÛGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység

Lendület elõre, hátra. Hajlított függés. Zsugorfüggés. Lendület hátra, homorított leugrás. Nyújtott testû és
hátsó lefüggés összekapcsolása.

5. SPORTJÁTÉKOK

5.1. LABDARÚGÁS

Tartalom, tevékenység

Álló és mozgó labda rúgása belsõ csûddel álló és mozgó célra. Labdaátvétel talppal.
Levegõbõl érkezõ labda átvétele belsõvel. Fejelés állva és mozgás közben.
Alapszerelés. Labdavezetés, elhúzós csel. Kapus játéka: magas labdák fogása, kirúgás, kidobás.

5.2. KÉZILABDA

Tartalom, tevékenység

Egyéni védekezés. A gólveszélyes terület védelme. A kapura törõ játékos sáncolása.
Támadásból védekezésbe való gyors visszarendezõdés. Résekre helyezkedés.
Labda átvétele helybõl indulva, mozgásból. Kapura lövés, gyors átadások, bejátszások. Védekezés egy zava-
ró játékossal (5+1). Támadás felállt védelem (5+1) ellen.

5.3. KOSÁRLABDA

Tartalom, tevékenység

Alapállás, sarkazás, indulás, megállás labda nélkül és labdával. Kétkezes labdafogás mellmagasságban. Két-
kezes mellsõ átadás. Labdavezetés állásban járás és futás közben. Kosárra dobás helybõl. Labda nélküli játé-
kos helyezkedése. Egyéni védekezés.

6. FOGLALKOZÁSOK A SZABADBAN

Tartalom, tevékenység

Ugróiskolák .Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba és célba dobó versenyek hógolyóval. Futás
közben célba dobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása.
Szánkóhúzó váltóverseny. Lesiklás szánkóval. Hóember építése versenyszerûen, idõre.  Gyalogtúrák. Aszta-
litenisz.
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Ismeri azokat a gyakorlatokat, amelyekkel fejlesztheti állóképességét, mozgáskoordinációját gyor-
saságát, fizikai erejét.
Képes az elsajátított rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtására.
Képes a tanult gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtására.
A tanuló képes figyelni és javítani mozgását.
Képes a távolságnak megfelelõ futás technikai elemeinek alkalmazására fejlettségének megfelelõen.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Képes változó egyensúlyi helyzetben is növekvõ biztonsággal uralni testhelyzetét.
Képes egyéni fejlettségének megfelelõen a kar- és vállöv támasztóerejének  növelésére, érzékelje saját test-
tömegét.
Ismeri és  be tudja tartani a szabályokat.
Képes önmagához viszonyítva mérhetõ javulást felmutatni.
Képes  figyelni és javítani mozgását.
Be tud mutatni 3-4 elembõl álló folyamatos gyakorlatot.
Megõrzi biztos egyensúlyi helyzetét az ugrás repülési fázisaiban, különösen a talajfogás elõkészítésekor.
Képes  egy-egy elem bemutatására.
Elsajátítja a tanult technikai elemeket, szabályokat, és alkalmazza játék közben
Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai, taktikai elemeket, szabályokat.
Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai, taktikai elemeket, szabályokat.
Kialakul az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igénye.

--
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TESTI NEVELÉS 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. RENDGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Sorakozások, nyitódások, zárkózások: vonal és oszlop alakzatban, az igazodás, takarás begyakorlásával.
Fejlõdés kettes oszlopba járás és lassú futás közben, torlódásmentes átmenettel.
Menetelés alakzatformálással.
Sorbontások, alakzatváltások különbözõ formái.

2. KÉPESSÉGFEJLESZTÕ GYAKORLATOK

2.1. GIMNASZTIKA

Tartalom, tevékenység
Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszer és egyszerû szergyakorlatok emelet szé-
riaszámmal.
Erõsítõ, nyújtó, lazító, a mozgásügyességet és kitartóképességet fejlesztõ gyakorlatok ülésben, hason- és
hanyattfekvésben, mellsõ és hátsó fekvõtámaszban.
Önálló bemelegítés 8-10 gimnasztikai gyakorlattal egyénileg, elõtornásszal, párban (tükörképjáték).
Zenés gimnasztika.
Tartásjavító gyakorlatok rendszeres végzése szükséges úgy, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kiala-
kítását, automatizálását és fenntartását szolgáló mozgásanyag elemeibõl azt végezzék, amit a tanulók képe-
sek megérteni és helyesen végezni.

2.2. JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK

Tartalom, tevékenység
A bemelegítõ mozgások járásai, futásai irányváltoztatásokkal, kerülésekkel. Taposó futás magas térdemelés-
sel (szkippelés) helyben és elõrehaladással. Futás sarokemeléssel. Fokozó futások 1-2 percig. Oldalazó futás
keresztlépéssel. Keresztezõ futás két egysoros oszloppal. Akadályfutás egyre nehezedõ feladatokkal. Futás
tömött-labdák fölött térdlendítéssel. Futás saroklendítéssel hátra, karikákba lépéssel.

2.3. UGRÁSOK ÉS SZÖKDELÉSEK

Tartalom, tevékenység
Ugróiskola feladatai helybõl, sorozatban. Ugrások, szökdelések fokozatosan emelkedõ akadályokra. Futó-
ugrógyakorlatok akadálypályán. Átugrás szerekrõl szerekre. Néhány lépés nekifutásból talajról történõ felug-
rás több egymásra helyezett ugrószõnyegre (egy és páros lábról), érkezés különbözõ testhelyzetekbe, testfor-
dulatokkal is (esések).

2.4. EGYENSÚLY- ÉS KOORDINÁCIÓS GYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Egyensúlyozó járások 120-140 cm magas tornapad ülõlapján és ugyanilyen magason beakasztott rézsutos
padon.

2.5. TÁMASZ- ÉS FÜGGÉSGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Fekvõtámasz terpesztett lábbal a talajra helyezett labda mögött, kéztámasz a labdán, majd a talajon (karvál-
tással). Fekvõtámasz, láb a labdán, karhajlítás, karnyújtás.
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Bordásfalon „vándormászás” karral, hátsó függésben végzett lábemelések, mellsõ függésben végzett víz-
szintes és lefelé történõ függeszkedések az ismétlésszám növelésével.
Rúdon és kötélen mászás 2-3-szor egymás után fejlettség, adottság szerint.

2.6. JÁTÉKOK, VERSENYEK

Tartalom, tevékenység
Fogójátékok: Fekvõfogó. Keresztezõ fogó.
Labdajátékok: Szabadulás a labdától tömöttlabdával. Kapitánylabda. Kiszorító.
Futó méta (népi jéték). Sorversenyek: Kígyóvedlés. Sorverseny négy paddal ülésbõl.
Váltóversenyek: Váltójátékok kombinált feladatokkal. Építõ váltó.

3. ATLÉTIKA

Tartalom, tevékenység
Futások:

– futás egyéni iramban 500–600 méteres távon;
– futás a lépéshossz változtatásával;
– gyors indulás különbözõ kiinduló helyzetekbõl;
– rajtversenyek állórajttal, térdelõrajttal, vezényszóra, kifutással;
– közepes iramú futás 4,5–5,5 percig;
– tartós futás (8–9 perc);
– rövid- és középtávú futások egyénileg és csoportosan idõméréssel.

Távolugrás teljes rohammal elugródeszkáról guggolótechnikával.
Magasugrás lépõ technikával a magasság fokozatos emelésével – differenciáltan.
Kislabdahajítás teljes rohammal keresztlépéssel, teljesítményemeléssel.
Súlylökés 2 kg-os tömöttlabdával oldalfelállásból.

4. TORNA

4.1. TALAJTORNA

Tartalom, tevékenység
Gurulóátfordulás elõre guggolótámaszból, majd felugrás egész fordulattal.
Alapállásból felugrás félfordulattal és gurulóátfordulás hátra guggolótámaszba érkezéssel.
Elemek összekapcsolásával összefüggõ gyakorlat.
Fejenállás térdelésbõl, guggolásból, terpeszállásból indítva, gurulás elõre, érkezés guggolásba.
Kézállás, ereszkedés gurulóátfordulásba.
Cigánykerék domináns oldalra.

4.2. SZEKRÉNYUGRÁS

Tartalom, tevékenység
Átguggolás, átterpesztés 5. rekeszállásban.
Gurulóátfordulás hosszában fordított szekrényen.
Macskaugrás.

4.3. GYÛRÛGYAKORLATOK

Tartalom, tevékenység
Lebegõ lefüggés. Hátsó fekvõfüggés (fészek). Elemek összekapcsolása: zsugor-, hátsó-, nyújtott testû, lebe-
gõ lefüggés.
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5. SPORTJÁTÉKOK

5.1. LABDARÚGÁS

Tartalom, tevékenység

Pattanó és guruló labda rúgása teljes csûddel állóhelyben és mozgás közben, álló és mozgó célra. Fejelés
felugrással páros lábról elõre és oldalt. Szlalom labdavezetés belsõ és külsõ csûddel. Rálépõs csel. Alapsze-
relés. Kapus: öklözés. Támadás: összjátékgyakorlat, játékhelyzet megoldások. Védekezés: emberfogás
posztok szerint, védõ taktikai megoldások.

5.2. KÉZILABDA

Tartalom, tevékenység

Átadások járás, futás közben. Különbözõ magasságból érkezõ labda elfogása.
Átvett labdával beugrásos kapura lövés. Sánc fölött kapura lövés. Szabad- és büntetõ dobások. A védõjátékos
mozgása, a védõk helyezkedése, sáncolás.
Kapus mozgása: védés kézzel, lábbal. Védekezés két zavaró játékossal (4+2).
Támadás felállt védelem ellen (4+2). Gyors indítás, betörés és kapura lövés.

5.3. KOSÁRLABDA

Tartalom, tevékenység

Átadások futás közben párokban. Labdavezetés irányváltoztatással.
Fektetett dobás labdavezetéssel, oldalról kapott labdával. Kosárra dobás álló helyzetbõl, a tempódobás ráve-
zetõ gyakorlatai, tempódobás. Büntetõ dobások az egyéni adottságoknak megfelelõ technikával. Egyéni vé-
dekezés lábmunkája.
Bejátszás befutó játékosnak. Gyors indulás. Szerelés, elzárás, elszakadás a védõtõl.

6. FOGLALKOZÁSOK A SZABADBAN

Tartalom, tevékenység

Ugróiskolák. Fogócskák. Labdajátékok. Tollaslabdázás. Távolba és célba dobó versenyek hógolyóval. Futás
közben célbadobás hógolyóval. Szánkó húzása, tolása.
Szánkóhúzó váltóverseny. Lesiklás szánkóval. Hóember építése versenyszerûen, idõre. Gyalogtúrák
Asztalitenisz.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Képes a koordinációs képességek, az erõ és állóképesség továbbfejlesztésére, az  egyéni teljesítmény növe-lé-
sére.
Belátja a tanult rendgyakorlatok szükségességét.
Az utasításokat megfelelõ önfegyelemmel hajtja végre.
Képes a tanult gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtására.
Ismeri azokat a gyakorlatokat, amelyekkel fejlesztheti állóképességét, mozgáskoordinációját,
gyorsaságát, fizikai erejét.
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Képes a távolságnak megfelelõ futás technikai elemeinek alkalmazására fejlettségének megfelelõen.
Tudja az ugrásokat, szökdeléseket koordináltan végrehajtani.
Képes változó egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralni testhelyzetét.
Képes egyéni fejlettségének megfelelõen a kar- és vállöv támasztóerejének növelésére, érzékelje saját test-
tömegét.
Ismeri és be tudja  tartani a szabályokat.
Képes önmagához viszonyítva mérhetõ javulást felmutatni.
Képes figyelni és javítani mozgását.
Be tud mutatni 3-6 elembõl álló folyamatos gyakorlatot.
Ismeri és alkalmazza az ugrás jellegének megfelelõ energikus elugrást, a légmunka fontosságát, a biztonsá-
gos talajérést.
Képes egy-egy elem bemutatására.
Elsajátítja a tanult technikai elemeket, szabályokat, és alkalmazza játék közben.
Tudja játék közben is alkalmazni a tanult technikai, taktikai elemeket, szabályokat.
Kialakul az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igénye.

Irodalomjegyzék

Dr. Pásztory Attila – Dr. Rákos Etelka: Sportjátékok I. Iskolai és népi játékok. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1992.
Szapu Magda: Gyermekjátékok. Válogatás Együd Árpád néprajzi gyûjtéseibõl. Énekes-táncos, szöveges,
mozgásos és sportszerû népi játékok Somogyban. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár,
1996.

Taneszközök:

Babzsák
Bordásfal
Futball-labda
Gumikötél
Gumilabda
Habteniszütõ
Háló
Húzókötél
Junior kézilabda
Kapu
Karika
Kézilabda
Kézisúlyzó
Kosárlabda
Magasugró állvány
Magasugró léc



504 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

Magasugró szõnyeg
Maroklabda
Mászókötél
Mászórúd
Mérõszalag
Métaütõ
Stopper
Szalag
Szánkó
Személymérleg
Személymérleg
Szivacslabda
Távolugró gödör
Tollasütõ
Tollaslabda
Tollasütõ
Tornagyûrû
Tornakarika
Tornaszõnyeg
Tornazsámoly
Tömöttlabda
Ugródeszka
Ugrókötél
Ugrószekrény
Zsámoly

Audio-vizuális ismerethordozók
Magnetofon
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KÖZÖS ÓRA

KÖZÖS ÓRA   5–8. ÉVFOLYAM

Típus tantárgy
Óraszám 148 óra

Jellemzõk, alapelvek

A közös óra a tanulók tanórai, iskolai cselekvéseinek teljesítményeire reagál, a személyiség alakulását nyo-
mon követve szintetizálja a nevelési folyamatot, formálja a pozitív attitûdöt.
A közös órán a gyermekek megismerkednek iskolájuk rendszerével és a rendszerbõl fakadó lehetõségeikkel.
Az életkori sajátosságokból kiindulva a személyiség fejlõdésében, alakulásában, megnyilvánulásában bizo-
nyos elvárásokat fogalmazhatnak meg a közös órán résztvevõk, amelyet viszonyítási alapként kezelhetnek a
gyermek személyiségfejlõdésének megítélésében.
Olyan „rituálé”, tematikus szokásrendszer kialakítása, amellyel az osztály sajátos karaktert ad a közösségé-
nek sajátos értékrendje alapján. Megjelenik az osztálynév, a keretjáték, a napló, az ellenõrzõ, a szerzõdés,
osztálygazdálkodás, a szülõi kapcsolatok sajátos rendszere.
A közös óra terápiás jellege hangsúlyozott, egyéni szükséglethez illeszkedõ módszerek, tartalmak segítik elõ
a szocializációt.
A tevékenységekben a közös órán a szülõk és az osztályban dolgozók együttesen vesznek, vehetnek részt.

Cél, feladat

A közös játék vagy kerettörténet során fejleszteni a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatát, a közösen
kialakított magatartási és viselkedési szokások elsajátítását, a szabálytudat erõsítését.
Az egyéni szükségletek mentén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, a jó iránti
fogékonyság megteremtése.
A konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével fejleszteni a szociabilitást, a testi-lelki
harmóniát és iskolánk alapértékeinek közvetítését.

Követelmény

Fejlõdjön az önismeret, a reális önértékelés, az akaraterõ.
Alakuljon ki az eredményes alkalmazkodás képessége a társas kapcsolatokban.
Váljanak bensõvé a szokások, a normák szociális helyzetekben.
Fejlõdjön a társas kapcsolatra való alkalmasság, a szociális érzület.
Ismerje fel a család, a barát, a társ értékeit, legyen képes az elfogadásra és a befogadásra.
Alakuljon õszinte, becsületes magatartása.
Legyen képes az emberi élet megbecsülésére, óvja meg testi, lelki egészségét.
Legyen képes a felelõsség, a kötelesség, az udvariasság mûvelésére, fogadja el a másságot.
Legyen képes a környezet értékeinek megbecsülésére.
Alakuljon ki kultúrált vitakészsége, és ismerjen meg konfliktuskezelési technikákat.
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A közös óra témakörei

ÉvfolyamokTémakör
5. 6. 7. 8

Társas kapcsolatok, iskolai kapcsolatok
szabályok

X X

Téma óraszám 12 7
Társas kapcsolatok, konfliktuskezelés X X
Téma óraszám 12 10
Önismeret, testi–lelki egészség X X X X
Téma óraszám 25 30 10 10
Az emberi természet X X
Téma óraszám 15 7
Pályakép, pályatükör, pályaválasztás X
Téma óraszám 10
ÖSSZÓRASZÁM 37 37 37 37

A tantárgy óraszámai

Évfolyamok 5. 6. 7. 8.
Heti óraszám 1 1 1 1
Éves óraszám 37 37 37 37

Értékelés

Az közös óra sajátos jellege, funkciója nem teszi szükségessé a hagyományos módon történõ ellenõrzést,
értékelést, osztályozást.
A havi egy értékelõ órán a közösség saját maga megalkotott rendje szerint értékeli és megállapodik a szor-
galom és magatartás érdemjegyekrõl.

Fejlesztési feladatok

Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelõsséget, keresse a közvetlen környezet humán értékeit.
Gyûjtsön tapasztalatokat a serdülõkor testi – lelki változásairól – vitassa meg a saját élményeket, véleménye-
ket.
Alakítson ki riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával – saját élmény eseti be-
kapcsolásával – pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek veszélyeirõl, a deviáns magatartás követ-
kezményeirõl.
Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.
Gyûjtsön tapasztalatokat a munka világáról, a szakmákról.
Feladat továbbá a vonzódások, lehetõségek mérlegelése – szakmatanulási lehetõségek a képességnek meg-
felelõen -, a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése érdekében.
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KÖZÖS ÓRA 5. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÁRSAS KAPCSOLATOK, ISKOLAI KAPCSOLATOK, SZABÁLYOK

Tartalom, tevékenység

Az iskolai kapcsolatok rendszere, programok, DÖK, diákjogok, értékteremtés és vállalkozás.
A kommunikáció elfogadott formái felnõtt és gyermek, gyermek és gyermek között. Osztályházirend kiala-
kítása.
Kommunikációs formák ismert és idegen közegben – köszönés, bemutatkozás, megszólítás, tegezõdés –
magázódás; szándéknyilvánítás. Az iskolai kommunikációs rendszer. Írásos kommunikáció, elektronikus
formák, belsõ hálózat alkalmazása és használata.
Illemszabályok helyzetekre – vásárlás, utazás, könyvtár, kulturális intézmény, vendégségben, ünnepnapokon
(születésnap, névnap, esküvõ).
Az iskolai demokrácia gyakorlásához szükséges ismeretek és képességek fejlesztése. Hozzászólás, szavazás,
képviselet, képviseleti felelõsség, beszámolás

2. ÖNISMERET, TESTI–LELKI EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység

Önmaga bemutatása – drámajáték, mimetikus játék; ,,ez vagyok – ez voltam” fotók a múltról, a családról, a
gyermekkorról.  Élmények, történések, családi események. Adatok önmagáról, családjáról.
Pozitív tulajdonság, képesség.
Az önellátás – ruházat, felszerelés, saját környezet rendje, tisztasága. Az Értékteremtés rendszerében sze-
mélyi higiénés fejkvótával való gazdálkodás.
A testi fejlettségnek, adottságnak megfelelõ táplálkozás: mértéktelenség, mohóság, önkorlátozás.
Tisztálkodási szokások napi ritmusa.
Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, az illemszabályok alkalmazása. Történetek, játékok a helyes, a hely-
telen viselkedés bemutatására. Születés- és névnapi naptár készítése az osztálynak. Ajándékcsomagolás tech-
nikái, az átadás helyzetgyakorlatai.
Adatok önmagáról, a családról szóban, írásban – pozitív jellemvonások szóban.
Önarckép – tükörbe nézve. Családrajz – ahogyan látom õket, ahogyan viszonyulok a családtagjaimhoz.
Szépirodalmi szemelvény bemutatása, megbeszélés. Önellátó, testápoló technikák.
Projekttervezés, produkciós sávban programkészítés, könyvkészítés, kiállításszervezés.
Ellenõrzõ könyv használata, osztálynaplóban események megörökítése, osztályhonlap tervezése.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Iskolai konfliktusok rendszerszerû megoldása, az iskolai követelmények szerinti normatartás.
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KÖZÖS ÓRA 6. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. TÁRSAS KAPCSOLATOK, ISKOLAI KAPCSOLATOK, SZABÁLYOK

Tartalom, tevékenység

Az önérvényesítés helyzetei az osztályban, a családban – vélemény, vita, ellentmondás, generációs feszültsé-
gek: szülõ – gyerek; nagyszülõ – szülõ; nagyszülõ – gyerek.
Kommunikációs formák idegennel – óvatosság, távolságtartás, kellõ tisztelet.
Bemutatkozás, kézfogás, teljes név elmondása. Beszélgetés telefonon keresztül.
Az iskolai kapcsolatok és iskolai demokrácia.

2. ÖNISMERET, TESTI–LELKI EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység

Önarckép szóban, írásban, rajzban.
Önfejlõdés felfedezése, tudatosítása.
Pozitív, negatív jegyek. Játékos átváltoztatás – saját és mások megváltoztatása.
Visszafogott önérvényesítés. A serdülõ megváltozott testi adottságai – lelki konfliktusok.
A testápolás, tisztántartás folyamatai.
A rendszeres és bõséges táplálkozás, a táplálék összetevõi, minõsége.
A rendszeres mozgás.
A megjelenés, a küllem, az ápoltság, igényesség jelei.
Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: bemutatkozás, társalgás idegennel, telefonálás, tudakozódás telefo-
non, üzenetmondás üzenetrögzítõre. Drámajátékok: konfliktus, vita a családban, feloldás, visszafogott önér-
vényesítés, film megtekintése, megbeszélés, viszonyulás a témához.
Önarckép készítése. Játékos átváltozás – mások átváltoztatása, barát vagy családtag bemutatása, leírása. Öl-
tözködési kultúra bemutatása játékosan a valóságban, képeken. Az egészséges fejlõdéshez szükséges heti
étrend, mozgás, pihenés, szórakozás, heti program összeállítása. Bizalmas közlendõk a testünk mûködésérõl
– fiúk és lányok külön – külön.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Iskolai konfliktusok rendszerszerû megoldása, az iskolai követelmények szerinti normatartás.
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KÖZÖS ÓRA 7. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1.TÁRSAS KAPCSOLATOK, KONFLIKTUSKEZELÉS

Tartalom, tevékenység

A kamaszkori konfliktusok leggyakoribb helyzeteinek feldolgozása: konfliktus az osztályban. Lehetséges
konfliktusok és versenyek, versengés, öltözködés, zene, sport, szórakozás, barátkozás, párkapcsolat, fiú –
leány kapcsolat területén.
Peremhelyzet, magányosság, szorongás, agresszivitás a helyzetbõl adódóan. Feloldási módok.
Önfegyelem – tûrõképesség.
Programválasztás és programalkotás.

2.ÖNISMERET, TESTI–LELKI EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység

Felelõsség önmagunkért, a családért, iskolánkért.
Felelõs és felelõtlen döntések önmagukra, a családra nézve. Például: csavargás, szülõk elhagyása, érték, pénz
eltulajdonítása, elköltése, pazarlás, az egészség károsítása szerekkel, itallal, dohányzással, korai párkapcso-
lat, szexualitás és követelményei.
Az öltözködési kultúra, személyiség és divat.
A célszerû egészséges ruhadarab. Ékszerek. Testápolás.
Egészségvédelem és szociális gondoskodás gyakorlata az iskolában.
Lelki segítségnyújtás lehetõségei az iskolában.

3. AZ EMBER TERMÉSZET

Tartalom, tevékenység

A kíváncsiság. Önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Öröm és szervezés.
Indulatok, érzelmek. Elõítélet és nyitottság, megértés.
Gyávaság és bátorság.
Erõszak és jogos önvédelem.
Jogvédelmi gyakorlat az iskolában.
Kommunikációs helyzetgyakorlatok, dramatikus játék, mimetikus játék, tréningek, terápiák kapcsolatterem-
tésre, párkapcsolat építésére, helyzetgyakorlatok a rivalizálás feloldására.
A konfliktusos helyzet feloldása szóban; levélváltás – levélírás – telefonálás.
Élménybeszámoló, döntéshelyzetek bemutatása dramatikus játékkal, vita, állásfoglalás.
Saját viselkedés elemzése változó nézõpontból.
Film megtekintése – vita, megbeszélés, tanulságok.
Divatbemutató szervezése.
Érvelés, vitatkozás, példák gyûjtése az emberi természet jellemzõire – merítés a környezetbõl.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Iskolai konfliktusok rendszerszerû megoldása, az iskolai követelmények szerinti normatartás.
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KÖZÖS ÓRA 8. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1.TÁRSAS KAPCSOLATOK, KONFLIKTUSKEZELÉS

Tartalom, tevékenység

A kamaszkori konfliktusok leggyakoribb helyzeteinek feldolgozása; konfliktus a családban: szülõkkel, nagy-
szülõkkel, testvérekkel, iskolában.
Kortárscsoportok: konfliktusok a csoporton belül, csoporthelyzet, alkalmazkodás, tûrõképesség, peremhely-
zet.
Deviáns csoportok veszélye az egyéni életútra.

2. ÖNISMERET, TESTI–LELKI EGÉSZSÉG

Tartalom, tevékenység

Önmaga változásának, alakulásának leírása. Elképzelések, vágyak, tervek a felnõtt szerepekrõl, a felnõttkori
önmaga megvalósításáról.  Nyitottság, zárkózottság. Lelki bántalmak, sérelmek veszélyei – kamaszkori ön-
gyilkosság.
A rendszertelen táplálkozás következményei. Étrend, napirend összeállítása.
 Sportolási lehetõségek felkutatása.
A mozgás, a sportolás fontossága – élvezeti szerek elutasítása. A helyes életvezetés.

3. AZ EMBERI TERMÉSZET

Tartalom, tevékenység

A normák. Az illendõség, az igazságosság.  Jó és rossz. Választás és döntés. A hiba és a bûn. A lelkiismeret,
az erkölcs. Õszinteség és hazugság. Rokonszenv, ellenszenv.
Az erkölccsel, az emberi természettel kapcsolatos film megtekintése, megbeszélése, elemzés, vita, érvelés.

4. PÁLYAKÉP, PÁLYATÜKÖR, PÁLYAVÁLASZTÁS

Tartalom, tevékenység

Felkészülés a pályaválasztásra – mit takarnak a fogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás szakképzett-
ség, munkakör.
Érdeklõdési területek, vonzódások. Reális pályakép a képességek, adottságok szerint, mérlegelés.
A szakmatanulási lehetõségek – szakiskolák, speciális szakiskola. Tanmûhelyek látogatása.
Helyzetgyakorlat, dramatikus játék családi konfliktus bemutatásáról és feloldási technikákról. Szituációs
játék egy – egy csoporthelyzetrõl – elemzés, vita, állásfoglalás.
Film megtekintése: deviáns csoport, deviáns magatartás – megbeszélés, viszonyulás, értékítélet.
Irodalmi részletek bemutatása a lelki élet problémáiról – megbeszélés. Film megtekintése: a kamaszok érzé-
kenysége.
Munkahelylátogatás, iskolák felkeresése. Önismereti tréning, szituációs gyakorlat.
Az emberi természetrõl való tudás alkalmazása az önismeretben, az emberismeretben, a társas kapcsolatokban.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Iskolai konfliktusok rendszerszerû megoldása, az iskolai követelmények szerinti normatartás.



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 511

JÁTÉK INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL

JÁTÉK INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL  1- 4. ÉVFOLYAM

Típus tantárgy
Óraszám 158 óra

Jellemzõk, alapelvek

Számos egyedi, különleges és élvezetes programot ajánl a legkülönbözõbb témakörökben, valamennyit inte-
raktív, multimédiás környezetbe helyezve.
A legkorszerûbb szellemû kreatív oktatási program, mely a kritikai gondolkodást serkentõ gyakorlatokkal
biztosítja a tanulóknak, hogy az információs társadalom korának megfelelõ módon fejezhessék ki magukat.
Egyesíti az oktatást és a szórakozást, amit sajátos tananyagtartalmával és elsõsorban egyedi eszközrendsze-
rével biztosít.
Megtanít tanulni, megismerteti a számítógép nyelvét azáltal, hogy a tanulók tevékeny, aktív részesei a tanu-
lási folyamatnak.
Kihasználja a legújabb technológiát, erõsítve a csoportos team munkával formálódó munkakultúrát, az intel-
ligencia olyan oldalait is fejleszti, melyet a hagyományos oktatási metodikák gyakran elhanyagolnak.
Egységbe rendezi a komplex tananyagot közvetítõ számítógépes oktatóprogramokat és más tanulási segéd-
eszközöket.
A középpontban a tanuló-tanuló, tanár-diák közti tevékeny együttmûködés áll. Egyénre szabható tananyag,
ezáltal a tanulók elsajátítják a problémamegoldás, következtetés útját-módját a társakkal való közös tevé-
kenység révén.
Az informatikai modulok társasjátékként foghatók fel a gyermek és a számítógép, mint eszköz között. A
modulok alapvetõen 1–4. osztályos korosztályra készültek. Természetesen alkalmasak a differenciált, egyéni
képességeket figyelembe vevõ nevelésre – oktatásra.
Életkori sajátosságoknak megfelelõ játékos, színes, élményszerû. A spontán érdeklõdésre épít, a gyermek
kudarcélményektõl mentesen, játszva tanul.
Ismereteket nyújt, és tanulási képességeket lehet vele megalapozni.
A konkrét tapasztalatszerzést valódi, háromdimenziós, „kézzel fogható” eszközök biztosítják. Kezdetben
teljesen önálló, majd a késõbbiek folyamán irányított tevékenység elõzi meg a program megismerését. Az
ismeretek megszerzése minden esetben konkrétumokból kiindulva halad az absztrakció, az elvonatkoztatás
felé.
A gyakorlás minden esetben változatos, többlépcsõs feladatok megoldásán keresztül biztosított.
Állandó kapcsolat biztosított a gyermek és a számítógép között, dicséretre alapozott megerõsítés, illetve se-
gítségnyújtás módszerével biztosított az, hogy a gyermek kudarcélményektõl mentesen játszva tanuljon.
Nyomon követhetõen fejleszti az egyéni képességeket.
.

A játék informatikai eszközökkel tantárgy témái

Osztály
Téma

1 2 3 4

Multi Garden x
Mini Manó Tél x
Manó Ábécé x x x
Manó Kaland x x x
Manó Élõvilág x x x
Manó Muzsika x x x
Dinoszaurusz va-
dászat

x

Seholsincs kastély x
Manó Olvasás x x x
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Osztály
Téma

1 2 3 4

Manó Matek 1 x x
Manó Matek 2. x x
Manó Matek 3. x
Multi Kid x
Multi Arts x
Világatlasz x
Fedezd fel a Föld
országait!

x

A tantárgy óraszámai

Óra-
szám

1. félév 2. félév 2. 3. 4. Össz.

Heti 1,5 1 1 1 1 5,5
Éves 30 17 37 37 37 158

Cél, feladat
A gyermek megismertetése a számítógépes környezettel, az új körülményekhez való alkalmazkodás.
A lexikális és logikai tudás gyarapítása.
A gyermekben egy olyan informatikai szemlélet kialakítása, amely alkalmassá teszi õt arra, hogy különbözõ
tantárgyakban és a mindennapi életben használják tudásukat.

Követelmény
A tantárgy általános fejlesztési követelménye, hogy minden körülmények között a gyermek tartsa be a terem
biztonsági rendjét.
Tudja balesetmentesen használni az eszközöket.
Tudjon életkorának megfelelõ szinten önállóan dolgozni.
Legyen képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintû alkalmazására.

Értékelés
Az értékelés legfontosabb módszerei, szempontjai:
A tanulók folyamatos megfigyelése a tevékenységek végrehajtásának folyamatában, a tapasztalatok elemzése
komplex (tartalmi és formai) összegzése.
Tevékenység megfigyelése és megbeszélése.
A gyakorlati feladatok elvégzésének minõségét értékeljük.

Fejlesztési feladat
Az informatikai eszközökkel való játék, hogy biztonsággal tudja használni az eszközöket a késõbbi ismeret-
szerzés érdekében.
A tanulók érdeklõdésének felkeltése a számítógépek iránt.
Játszva tanuljon a gyermek.
Fejlessze a gyermekek logikai készségét, vizuális látásmódját.
Aktivizálja az iskolában megszerzett tudásukat.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a feladatvégzés helyességérõl való meggyõzõdéssel.
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JÁTÉK INFORMATIKAI  ESZKÖZÖKKEL 1. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. Multi Garden

Tartalom, tevékenység
A modul felhasználása semmilyen külön ismeretet nem igényel.
Egy társasjáték a gyermek és a számítógép között. A modul alapvetõen a 4–7 éves korosztály számára ké-
szült, de természetesen alkalmas a differenciált, egyéni képességeket figyelembe vevõ nevelésre oktatásra.
Ismereteket nyújt, és tanulási képességeket lehet vele megalapozni.
A konkrét tapasztalatszerzést valódi, háromdimenziós, ,,kézzel fogható” eszközök biztosítják. Kezdetben
teljesen önálló, majd a késõbbiek folyamán irányított tevékenység elõzi meg a program megismerését. Az
ismeretek megszerzése minden esetben a konkrétumokból kiindulva halad az absztrakció, az elvonatkoztatás
felé.
A gyakorlás minden esetben változatos, többlépcsõs feladatok megoldásán keresztül biztosított.
Tökéletesen alkalmas az esetleges dyslexia, dysgraphia és a dyscalculia kiszûrésére!
Fejleszti a pontos és differenciált észlelést, valamint az akusztikus, verbális és vizuális emlékezetet.
A gyermek a program utasításait megérti, elvégzi a feladatot, meghallgatja és megtekinti a számítógép érté-
kelését.

2. Mini Manó Tél

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram óvodásoknak. A CD tartalmazza a Tél Tündér kalandjait, melyben a gyerekeknek kell
„segíteni”, hogy a tél újra eljöjjön.
A következõ témájú feladatok találhatók a CD-ROM-on: színes hópelyhek,  öltöztetõ, fényképezés, bújócs-
ka, fatologató, jégcsapok, gomboló, párosító, kivágott fák, széttört hópelyhek, nyomkeresõ, hópehely páro-
sító, madáranyukák és fiókák, havas kerítések, éhes madarak.
A gyermek a program utasításait megérti, elvégzi a feladatot, meghallgatja és megtekinti a számítógép érté-
kelését.

3. Manó Kaland

Tartalom , tevékenység
A CD 5–9 éves kisgyerekek számára készült magyar nyelvû képességfejlesztõ oktatóprogram.
A gyerekek a zöld manócskák és a számítógép segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a lakó-
helyükre, az iskolára, a közlekedésre és családjukra vonatkozó alapvetõ tényekkel.
Megtanulhatják az óra használatát, valamint az idõjárással és az anyagokkal kapcsolatos alapvetõ fogalmakat
is.
Túrájuk végén a gyerekek oklevelet kapnak, rajta az elért pontszámmal.
A gyermek a program utasításait megérti, elvégzi a feladatot, meghallgatja és megtekinti a számítógép érté-
kelését.

4. Manó Élõvilág

Tartalom, tevékenység
A CD 14 fejezetben mutatja be az embereket, az állatokat, a növényeket, élõhelyeiket és az élet feltételeit.
Minden fejezethez egy gazdagon illusztrált mese tartozik.
A mesék végét akkor kaphatjuk meg, ha a fejezet feladatait megoldottuk.
A Manó Élõvilágban szó esik mindarról, amit a 6-12 éves korban az élõvilágról tudni kell. A CD-n 122 fela-
dat található, amit érdemes többször megoldani, mert mindig más-más változatot kapunk.
A lexikon 230 állat- és növényfaj bemutatását tartalmazza filmekkel, fotókkal és az állatok hangját illuszt-rál-
va.
A gyermek a program utasításait megérti, elvégzi a feladatot, meghallgatja és megtekinti a számítógép érté-
kelését.
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5. Multi Kid

Tartalom, tevékenység

A Multi Kid egy olyan egyedülálló, kreatív, számítógépre épülõ multimédiás oktatórendszer, amely 6–10
éves korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelõen fejleszti a képzelõerõt, tervezést, és csapatmun-
kát. A program 12 témából áll. Az interaktív program alapvetõ ismereteket közvetít, melyek fejlesztik a
gyermekek szociális és kulturális tapasztalatait. Didaktikai szempontból újszerû és érdekes, hogy a számító-
gép „beszél”, instukciókat ad, pozitív megerõsítésekkel motivál. A tanulók felfedezhetik a tudomány, a mû-
vészetek, a zene, a közlekedés valóságát csakúgy, mint a mindennapi környezetüket, mint a család és mun-
kahely.

6. Manó Ábécé

Tartalom, tevékenység

Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Ábécé a jelek, jelrendszerek és betûk világát mutatja be a gyerekeknek. Alsó tagozatos tanulóknak
gyakorlásra, valamint olvasási problémákkal küzdõknek.
Minden olvasástanítási programhoz illeszthetõ. Betûtanítási sorrendje kizárja a vizuális és fonetikai téveszté-
si zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémákkal küzdõ gyerekeknek is.
Feladatsorok és rövid, interaktív bemutatók témakörei: jelek, jelrendszerek, formák és irányok, kis és nagy-
betûk, fonetikai gyakorlatok, helyes hangképzés, szókincsbõvítõ gyakorlatok.
Mondókák: mintegy 200, soronként is tanulható mókás mondóka.
A gyermek a program utasításait megérti, elvégzi a feladatot, meghallgatja és megtekinti a számítógép érté-
kelését.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A gyermek minden körülmények között betartja a terem biztonsági rendjét.
Tudja balesetmentesen használni az eszközöket.
Tud életkorának megfelelõ szinten önállóan dolgozni.
Képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintû alkalmazására
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JÁTÉK INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 2. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. Manó Kaland

Tartalom, tevékenység
A CD 5–9 éves kisgyerekek számára készült magyar nyelvû képességfejlesztõ oktatóprogram.
A gyerekek a zöld manócskák és a számítógép segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a lakó-
helyükre, az iskolára, a közlekedésre és családjukra vonatkozó alapvetõ tényekkel.
Megtanulhatják az óra használatát, valamint az idõjárással és az anyagokkal kapcsolatos alapvetõ fogalmakat
is.
Túrájuk végén a gyerekek oklevelet kapnak, rajta az elért pontszámmal.

2. Manó Élõvilág

Tartalom, tevékenység
A CD 14 fejezetben mutatja be az embereket, az állatokat, a növényeket, élõhelyeiket és az élet feltételeit.
Minden fejezethez egy gazdagon illusztrált mese tartozik.
A mesék végét akkor kaphatjuk meg, ha a fejezet feladatait megoldottuk. A Manó Élõvilágban szó esik min-
darról, amit a 6-12 éves korban az élõvilágról tudni kell. A CD-n 122 feladat található, amit érdemes több-
ször megoldani, mert mindig más-más változatot kapunk.
A lexikon 230 állat- és növényfaj bemutatását tartalmazza filmekkel, fotókkal és az állatok hangját illusztrál-
va.

3. Manó Ábécé

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Ábécé a jelek, jelrendszerek és betûk világát mutatja be a gyerekeknek. Alsó tagozatos tanulóknak
gyakorlásra, valamint olvasási problémákkal küzdõknek.
Minden olvasástanítási programhoz illeszthetõ. Betûtanítási sorrendje kizárja a vizuális és fonetikai téveszté-
si zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémákkal küzdõ gyerekeknek is.
Feladatsorok és rövid, interaktív bemutatók témakörei: jelek, jelrendszerek, formák és irányok, kis és nagy-
betûk, fonetikai gyakorlatok, helyes hangképzés, szókincsbõvítõ gyakorlatok.
Mondókák: mintegy 200, soronként is tanulható mókás mondóka.

4. Manó Olvasás

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Olvasás oktatóprogram családunkat elsõ osztályos, valamint olvasási nehézségekkel küzdõ gyere-
keknek ajánljuk otthoni és iskolai gyakorlásra. A programok a hangoztató – elemzõ - összetevõ szótagoló
olvasástanítási módszer alapján készültek, minden olvasástanítási programhoz illeszthetõk. Betûtanítási sor-
rendje kizárja a vizuális és fonetikai tévesztési zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémák-
kal küzdõ gyerekeknek is.
Segítségével a gyerekek megtanulják összeolvasni a betûket.
Feladatsorok 34 fejezetben, több száz feladatban, több ezer mutációval.
Szótagok, szavak, mondatok olvasása és szövegértés.
Bemutatók: Hallgasd meg Zizi magyarázatát!
A jó munka jutalma: minden betûrõl egy mese.
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5. Manó Matek 1.

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekek számára szöveges és gondolkodtató feladatok játékosan: számfo-
galom, több, kevesebb, kisebb, nagyobb, egyenlõ, sorba rendezés, sorozatképzés, páros, páratlan, számlálás,
számegyenes, számjegyek 0–20-ig, sorszám, bontás kiegészítéssel, összeadás 20 számkörben, kivonás
20 számkörben, a pénz használata, a liter és a deciliter, szabályjátékok.

6. Manó Muzsika

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 6–10 éves gyerekeknek.
A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentõsen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlõdéséhez. A gyerekek
6–10  éves korig a legfogékonyabbak az értékes zene befogadására.
A Manó Muzsika gazdag forrása az interaktív, azonnal ellenõrizhetõ feladatoknak, a multimédiás ritmusgya-
korlatoknak és hangfelvételi lehetõségeknek. A játékos feldolgozás azokat a gyerekeket is az oktatóprogram-
hoz köti, akik eddig nem kerültek közelebbi kapcsolatba a zenével. A CD-n található sok komolyzenei rész-
let felkelti a gyerekek érdeklõdését az igényesebb, gondolatébresztõ zene iránt.

Feladatsorok és rövid interaktív bemutatók, ritmusok, az ábécés hangok, fontosabb hangszerek, zenekar,
alapvetõ zenei fogalmak és kifejezések, zenei szakszavak szótára, zeneszerzõk arcképcsarnoka- 8 nagy zene-
szerzõ bemutatása sok-sok zenei részlettel, dalok könyve, 16 dal kottája gyerekszólóval, a játékos daltanulást
segíti és könnyíti a mikrofonos hangvételi lehetõség.

7. Seholsincs kastély

Tartalom, tevékenység
6–12 éves gyerekek részére készült, ezért a kerettörténet egy mesejáték. A réten talált távcsõvel kell a kastély
valamely ablakára ráklikkelni, így lehet a kastélyba bejutni.
A kastély szobájában mindig kisegeret kell keresni, amely megmondja mi a feladat.
Minden feladat megoldásáért jár egy kulcs, 12 db kulcsot lehet összegyûjteni.
Ha minden kulcs megvan, a pincébõl nyíló titkos ajtón át lehet a kincseskamrába bejutni. Itt lehet megkapni
a Tudás Lovagja címû oklevelet.
A játékban elõforduló feladatok aktivizálják és bõvítik az iskolában megszerzett tudást.
A játék 12 helyszínen zajlik. 6 oktatási anyag és 6 készségfejlesztõ feladatsor változik véletlenszerûen, ezál-
tal egy játék folyamatosan is újabb és újabb pályákon játszható.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A gyermek minden körülmények között betartja a terem biztonsági rendjét.
Tudja balesetmentesen használni az eszközöket.
Tud életkorának megfelelõ szinten önállóan dolgozni.
Képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintû alkalmazására
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JÁTÉK INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 3. ÉVFOLYAM

 Témakörök, tartalmak, tevékenységek

1. Manó Kaland

Tartalom, tevékenység
A CD 5–9 éves kisgyerekek számára készült magyar nyelvû képességfejlesztõ oktatóprogram.
A gyerekek a zöld manócskák és a számítógép segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a lakó-
helyükre, az iskolára, a közlekedésre és családjukra vonatkozó alapvetõ tényekkel.
Megtanulhatják az óra használatát, valamint az idõjárással és az anyagokkal kapcsolatos alapvetõ fogalmakat
is.
Túrájuk végén a gyerekek oklevelet kapnak, rajta az elért pontszámmal.

2. Manó Élõvilág

Tartalom, tevékenység
A CD 14 fejezetben mutatja be az embereket, az állatokat, a növényeket, élõhelyeiket és az élet feltételeit.
Minden fejezethez egy gazdagon illusztrált mese tartozik.
A mesék végét akkor kaphatjuk meg, ha a fejezet feladatait megoldottuk. A Manó Élõvilágban szó esik min-
darról, amit a 6–12 éves korban az élõvilágról tudni kell. A CD-n 122 feladat található, amit érdemes több-
ször megoldani, mert mindig más-más változatot kapunk.
A lexikon 230 állat- és növényfaj bemutatását tartalmazza filmekkel, fotókkal és az állatok hangját illuszt-rál-
va.

3. Manó Ábécé

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Ábécé a jelek, jelrendszerek és betûk világát mutatja be a gyerekeknek. Alsó tagozatos tanulóknak
gyakorlásra, valamint olvasási problémákkal küzdõknek.
Minden olvasástanítási programhoz illeszthetõ. Betûtanítási sorrendje kizárja a vizuális és fonetikai téveszté-
si zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémákkal küzdõ gyerekeknek is.
Feladatsorok és rövid, interaktív bemutatók témakörei: jelek, jelrendszerek, formák és irányok, kis és nagy-
betûk, fonetikai gyakorlatok, helyes hangképzés, szókincsbõvítõ gyakorlatok.
Mondókák: mintegy 200, soronként is tanulható mókás mondóka.

4. Manó Olvasás

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Olvasás oktatóprogram családunkat elsõ osztályos, valamint olvasási nehézségekkel küzdõ gyere-
keknek ajánljuk otthoni és iskolai gyakorlásra. A programok a hangoztató – elemzõ - összetevõ szótagoló
olvasástanítási módszer alapján készültek, minden olvasástanítási programhoz illeszthetõk. Betûtanítási sor-
rendje kizárja a vizuális és fonetikai tévesztési zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémák-
kal küzdõ gyerekeknek is.
Segítségével a gyerekek megtanulják összeolvasni a betûket.
Feladatsorok 34 fejezetben, több száz feladatban, több ezer mutációval.
Szótagok, szavak, mondatok olvasása és szövegértés.
Bemutatók: Hallgasd meg Zizi magyarázatát!
A jó munka jutalma: minden betûrõl egy mese.
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5. Manó Matek 1.

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekek számára szöveges és gondolkodtató feladatok játékosan: számfo-
galom, több, kevesebb, kisebb, nagyobb, egyenlõ, sorba rendezés, sorozatképzés, páros, páratlan, számlálás,
számegyenes, számjegyek 0–20-ig, sorszám, bontás kiegészítéssel, összeadás 20 számkörben, kivonás
20 számkörben, a pénz használata, a liter és a deciliter, szabályjátékok.

6. Manó Matek 2.

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 6–9 éves gyerekek számára.
Szöveges és gondolkodtató feladatok mellett sok-sok gyakorló példával.
Számolás 100-ig, páros és páratlan számok, sorozatok, összeadás, kivonás 100-s körben, több tag összevoná-
sa, szorzás, osztás, a római számok, deciliter, centiméter, kilogramm, dekagramm, kombinatorika.

7. Manó Muzsika

Tartalom, tevékenység
Játékos oktatóprogram 6–10 éves gyerekeknek.
A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentõsen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlõdéséhez. A gyerekek
6–10  éves korig a legfogékonyabbak az értékes zene befogadására.
A Manó Muzsika gazdag forrása az interaktív, azonnal ellenõrizhetõ feladatoknak, a multimédiás ritmusgya-
korlatoknak és hangfelvételi lehetõségeknek. A játékos feldolgozás azokat a gyerekeket is az oktatóprogram-
hoz köti, akik eddig nem kerültek közelebbi kapcsolatba a zenével. A CD-n található sok komolyzenei rész-
let felkelti a gyerekek érdeklõdését az igényesebb, gondolatébresztõ zene iránt.
Feladatsorok és rövid interaktív bemutatók, ritmusok, az ábécés hangok, fontosabb hangszerek, zenekar,
alapvetõ zenei fogalmak és kifejezése, zenei szakszavak szótára, zeneszerzõk arcképcsarnoka- 8 nagy zene-
szerzõ bemutatása ,sok-sok zenei részlettel, dalok könyve, 16 dal kottája gyerekszólóval, a játékos daltanu-
lást segíti és könnyíti a mikrofonos hangvételi lehetõség.

8. Dinoszaurusz vadászat

Tartalom, tevékenység
Ez egy virtuális természettudományi múzeumba kalauzolja a látogatót, ahol a dinoszauruszok csodálatos, sok
ember fantáziáját megmozgató világa fedezhetõ fel. Sok más érdekes dolog mellett feltárulnak a földtörténeti
középkorban élt hüllõk legismertebb fajtái, az õslénytani kutatások története, a dinoszauruszok evolúciós
fejlõdése. Mindezeket fotók, rajzok, videofilmek szemléltetik, az animációkon életre kelnek és „megszólal-
nak” a dinoszauruszok, lejátszódik a földi élõvilág kialakulása. A CD-ROM minden korosztálynak – kicsik-
nek, nagyoknak, idõseknek fiataloknak egyaránt – élvezetes és hasznos szórakoztatást nyújt.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A gyermek minden körülmények között betartja a terem biztonsági rendjét.
Tudja balesetmentesen használni az eszközöket.
Tud életkorának megfelelõ szinten önállóan dolgozni.
Képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintû alkalmazására
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JÁTÉK INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 4. ÉVFOLYAM

Témakörök, tartalmak, tevékenység

1. Manó Olvasás

Tartalom, tevékenység

Játékos oktatóprogram 5–8 éves gyerekeknek.
A Manó Olvasás oktatóprogram családunkat elsõ osztályos, valamint olvasási nehézségekkel küzdõ gyere-
keknek ajánljuk otthoni és iskolai gyakorlásra. A programok a hangoztató – elemzõ - összetevõ szótagoló
olvasástanítási módszer alapján készültek, minden olvasástanítási programhoz illeszthetõk. Betûtanítási sor-
rendje kizárja a vizuális és fonetikai tévesztési zavarokat, ezért ajánljuk dyslexiás és logopédiai problémák-
kal küzdõ gyerekeknek is.
Segítségével a gyerekek megtanulják összeolvasni a betûket.
Feladatsorok 34 fejezetben, több száz feladatban, több ezer mutációval.
Szótagok, szavak, mondatok olvasása és szövegértés.
Bemutatók: Hallgasd meg Zizi magyarázatát!
A jó munka jutalma: minden betûrõl egy mese.

2. Manó Matek 2.

Tartalom, tevékenység

Játékos oktatóprogram 6–9 éves gyerekek számára.
Szöveges és gondolkodtató feladatok mellett sok-sok gyakorló példával.
Számolás 100-ig, páros és páratlan számok, sorozatok, összeadás, kivonás 100-s körben, több tag összevoná-
sa, szorzás, osztás, a római számok, deciliter, centiméter, kilogramm, dekagramm, kombinatorika.

3. Manó Matek 3.

Tartalom, tevékenység

Az elsõ két Manó Matek után a negyedik osztályosok is méricskélhetnek és számolhatnak, törhetik a fejüket
a trükkös feladványokon. A helyszín ezúttal egy nagyváros, amely tele van számokkal és problémákkal: ösz-
szeadás és kivonás, szorzás, osztás, törtek, vegyes feladatok, összetett feladatok az alapmûveletekre, mérték-
egységek, geometria.

4. Manó Muzsika

Tartalom, tevékenység

Játékos oktatóprogram 6–10 éves gyerekeknek.
A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentõsen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlõdéséhez. A gyerekek
6–10 éves korig a legfogékonyabbak az értékes zene befogadására.
A Manó Muzsika gazdag forrása az interaktív, azonnal ellenõrizhetõ feladatoknak, a multimédiás ritmusgya-
korlatoknak és hangfelvételi lehetõségeknek. A játékos feldolgozás azokat a gyerekeket is az oktatóprogram-
hoz köti, akik eddig nem kerültek közelebbi kapcsolatba a zenével. A CD-n található sok komolyzenei rész-
let felkelti a gyerekek érdeklõdését az igényesebb, gondolatébresztõ zene iránt.
Feladatsorok és rövid interaktív bemutatók, ritmusok, az ábécés hangok, fontosabb hangszerek, zenekar,
alapvetõ zenei fogalmak és kifejezése, zenei szakszavak szótára, zeneszerzõk arcképcsarnoka- 8 nagy zene-
szerzõ bemutatása sok-sok zenei részlettel, dalok könyve, 16 dal kottája gyerekszólóval, a játékos daltanulást
segíti és könnyíti a mikrofonos hangvételi lehetõség.
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5. Fedezd fel a Föld országait!

Tartalom, tevékenység

A program két nagyobb szerkezeti egységbõl áll:
Képes lexikonból, és a hozzá kapcsolódó Kérdezz-felelek-bõl.

A lexikon 55 országot mutat be. A Föld térképe látható elõször, amelyik földrésszel kíván foglalkozni azt
kell kiválasztani, s azon belül azt az országot lehet választani amellyel foglalkozni szeretne.
A programban való eligazodást segíti az interaktív tartalomjegyzék, amit a könyvvel bárhonnan el lehet érni.
Itt többféle csoportosításban találhatók a témák, amelyekre kattintva közvetlenül vissza lehet menni a lexi-
konba.
A tartalomjegyzékben a kérdések listája is megtalálható, s rákattintva a helyes válasz is megtudható.
A program segítõ szelleme a Dzsinn, ha elakadás történik a feladat megoldásában, elmondja az odavonatko-
zó tudnivalókat. A gyûrûvel a program elejére lehet visszamenni, a palackkal pedig ki lehet lépni a prog-ram-
ból.

6. Világatlasz

Tartalom, tevékenység

A CD tartalmazza: a Világ 194 országának térképét, Magyarország térképét részletesen, Budapest komplett
térképét, 125 magyar vidéki településtérképét teljes részletességgel.

A program szolgáltatásai:
– Útvonaltervezés;
– a legkedvezõbb útvonal automatikus felajánlása;
– városon belül útvonal ajánlás az egyirányú utcák figyelembevételével;
– minden ország útvonaltérképe;
– rendkívül részletes Magyarország térkép;
– utcaszintû Budapest térkép;
– 125 magyar település összes utcáját tartalmazó térkép;
– vidéki települések nevezetességeinek ismertetése;
– országok zászlai;
– országok himnuszai;
– 8900 fotó részletes ismertetõvel;
– országokhoz kapcsolódó lexikon;
– exportálható és nyomtatható térképek;
– saját pontok jelölése és elhelyezése a térképen;
– mérhetõ távolságok;
– réteges vektortérképek.
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7. Multi Arts

Tartalom, tevékenység

A Multi Arts modullal a vizuális kultúra, a képi látás, láttatás fejleszthetõ. A Multi Arts modul készítõi az
alábbi célokat tûzték ki maguk elé: A valóság és a képzelet fogalmának megvilágítása, egymáshoz való vi-
szonyának bemutatása, illetve ezeken keresztül történõ önkifejezés képességének kialakítása.
Saját magunk bemutatása fénykép segítségével.
Bevezetés a montázs világába: a fénykép-montázs fogalmának megtanítása, montázs készítése.
A forma és tartalom egysége, azok kapcsolatának megvilágítása.
A forma és színek kapcsolata, tervezése, megkomponálása.
Egyéni rajz.
Verbális képességek fejlesztése, a vizuálissal párhuzamosan.
Történet készítése képekkel.
Az animáció fogalma.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

A gyermek minden körülmények között betartja a terem biztonsági rendjét.
Tudja balesetmentesen használni az eszközöket.
Tud életkorának megfelelõ szinten önállóan dolgozni.
Képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintû alkalmazására.
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PROJEKTTERV

ÉG ÉS A CSILLAGOK, LEVEGÕ, IDÕJÁRÁS
Projekt 4. osztály

Lehetséges témabõvítési irányok

A Naprendszer égitestjei. A levegõ vizsgálata. A Nap. Az idõjárás elemei. Szimbolika. Élet a Földön kívül.
A földön kívüli lények. Mesék, versek az égitestekrõl. Népdalok, dalok az égitestekrõl.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Csillagászat. Képzõmûvészet.
Irodalom. Néprajz. Zene.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A Naprendszer égitestjeinek megismerése.
Az égitestek néhány látható jellegzetessége, tapasztalatgyûjtés (szín, gyûrû, hold, alak, nagyság, pálya).
Ûrhajó mûködési elve – könyvtári kutatómunka alapján modellezés.
Ûrhajót építünk: tervezés, kivitelezés csoportmunkában.
Valóság vagy fantázia: utazás a Holdra.
Mikrobi c. rajzfilmsorozat megtekintése, folytatása képregényben.
Éjszakák és nappalok – a Föld forgása.
Évszakok – a Nap keringése.
A Naprendszer bolygói – makettkészítés.
Üstökös – játékkészítés.
Dalok, zeneszámok az égitestekrõl.
A csillagképek mondái.
Betlehem készítése.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajzkészítés. Idõészlelés. Dramatizálás
Gondolkodási mûveletek végzése: összehasonlítás, ok, okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása. Manuális képességek fejlesztése, makettkészítés. Könyv készítése.
Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése:
térképhasználat. Becslések, mérések végzése. Képregény készítése.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. A kisherceg – könyvolvasás. Az ûrhajóépítés, a csillagrendszer elemeinek
elkészítése. A földön kívüli lények. Csillagképek mondái. Origami-csillagok hajtogatása. Csillagjegyek
gyöngybõl.
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Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, modell, útiterv, útvonalterv, rajz, üstökös-játék, hajtogatott tárgyak, betlehem,
képregény, egy monda vagy mese dramatizálása, dalcsokor bemutatása.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása.
Térképkészítés. A Naprendszer bolygóinak makettje. Az ûrhajó mûködésének bemutatása.
A kisherceg bolygója – képsorozat. Képregény. Dramatikus játék bemutatása.
Dalcsokor elõadása.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Keretjáték:
A kisherceg – a történet megelevenítése dramatizálással, rajzzal, énekkel, modell, makett készítésével.
Kirándulás a Naprendszer bolygóin – útiterv, útvonalterv, mit akarunk megnézni, milyen útvonalon
haladunk, távolságok megállapítása, levegõvizsgálat: ózonpajzs ózonlyuk.
A tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Légy szerencsés, egészséges! Mit tehetek az egészségemért? Külsõ, belsõ tulajdonságok összhangja
Tisztaság, fél egészség. Drága kincsünk az egészség. Egészséges, mint a makk. A külvilág és egészségünk.
Elõzzük meg a betegségeket! Beteglátogatás. Védõoltások.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Biológia. Drámajáték. Esztétika. Könyv- és könyvtárhasználat. Környezetismeret.
Társadalomismeret.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Mi az egészség?
Mi egészséges?
Egészséges, ártalmas?
Testápolás: fog-, köröm-, haj-, bõr-, lábápolás. A tisztaság szerepe az egészség megõrzésében, a betegségek
megelõzésében.
A szervezetünk egészséges mûködése: érzékszervek, szervek, szervrendszerek és azok betegségei.
Válassz! Helyes, egészségre törekvõ és ártalmas magatartásformák.
A tisztasággal kapcsolatos szólások, közmondások értelmezése, lerajzolása.
Külsõ megjelenésünk, öltözködésünk szerepe az egészségünk megõrzésében.
Fogalomtár alkotása.
Hogyan védekezünk a külvilág ártalmai: idõjárás, napsugárzás, cseppfertõzés, zaj, környezetszennyezés,
egészségkárosító szokások ellen?

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Elõadóképesség. Értékorientáció. Fantázia (szimbólumok). Ítélõképesség, kritika.
Képolvasás. Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Megfigyelõképesség. Önkifejezés. Rajz.
Összehasonlítási képesség. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás.

Ajánlott délutáni programok

Grafika-rajzok, plakátok.  Kerámia–emberábrázolás: egészséges, beteg. Könyvtár-kutatómunka,
újságolvasás, képek keresése. Önismeret–külsõ, belsõ tulajdonságok. Nyelvi játék-közmondások, szólások.
Rejtvényfejtés-képrejtvények. Illemtan– a beteglátogatás, a zsebkendõhasználat szabályai.
Szituációs játék-helyzetek. Tanulószoba-fogalmazások készítése.

Megjelenõ produktumok

Fogalmazás, fogalomtár, jelenet, szobrok, némajáték, rajzok, tablók, könyvecske, plakát.
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Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
Kiállítás plakátokból, rajzokból, tablókból, némajáték, jelenet.

Módszertani ajánlás

Keretjáték lehet, hogy valaki fertõzõ beteg otthon, kórházban van, az iskolában betegszik meg.
Ilyenkor mi a teendõ, miért betegedett meg, hogy kerülhette volna el.
Szerepvállalás az egészségügyi dolgozók munkakörébõl.
Szituációs játék: a rendelõben, a kórházban, beteglátogatóként.
Lehetõség szerint minden fogalmat dolgozzunk fel kártyára, és ebbõl választanak, kerekítenek történetet a
gyerekek.
Mit jelent a gyerekek számára az egészség, az õ szóhasználatuk és gondolatmenetük alapján készüljön
könyvecske.

Ajánlott oktatási segédanyagok:

Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó
Szombatiné Kovács Margit: Élõ környezetem. Az ember szervezete és egészsége
Pauz Westermann Kiadó
Kiss Albert: Emberismeret
Calibra Kiadó
CD-ROM
Varázslatos emberi test
Manókaland
Manó Élõvilág
Diafilm
Makk Marci sorozat
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ÉN ÉS A CSALÁDOM
Projekt  4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Ki vagyok én? A család egy napja. Családrajz. Hol él a család? Családtörténet. Családfa.
A családtagok, közeli és távoli hozzátartozók, elnevezése, megnevezése.
Rokoni viszonyok idõben, térben. Személynevek: családi-vezetéknév, utó-keresztnév, becenév, csúfnév.
A családban elfoglalt szerepek, megbízatások, feladatok.
Családi történetek: szokások: A mi családunkban úgy szoktuk.
Családi ünnepek.
Családi album.
Családi címer.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Drámajáték. Hon- és népismeret. Képzõmûvészet. Könyvtárhasználat. Környezetismeret.
Matematika. Néprajz. Társadalomismeret.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A család lakóhelye. Tájegységhez való tájolás.
Családtörténet: származás, õsök, nemzetiség, eredetmonda, az elõdök foglalkozása.
A családfa fogalma és elkészítése a nagyszülõk ágáig.
A családtagok, közeli és távoli hozzátartozók, elnevezése, megnevezése, fõnevek köznévi és tulajdonnévi
alakja.
Rokonság: kivel milyen rokoni viszonyban vagyok a családban, relációk: idõsebb, fiatalabb, hol laknak a
rokonaink.
A családban elõforduló vezetéknevek és keresztnevek, becenevek, csúfnevek összegyûjtése, leírása,
betûrendbe sorolása.
Névjegykártya készítése.
Családi történetek elmesélése a szokásokról, családi ünnepekrõl, összejövetelekrõl.
Családi album készítése, fotók gyûjtése, rajzok, fogalmazások készítése, kinek mi a szerepe, ki mit dolgozik
otthon, a családtagok foglalkozása.
Családi címer alkotása, a család sajátosságainak megjelenítése.
Versek a családdal kapcsolatban, olvasás, költés.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Betûrendbe sorolás. Elõadói képesség. Emlékezet. Fantázia (szimbólumok)
Helyesírás. Idõészlelés. Írásbeli kifejezõképesség. Írásképesség. Képolvasás.
Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Olvasás. Önkifejezés. Rajz. Összehasonlítási képesség, relációk.
Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás. Szövegértés. Szövegfeldolgozás, elemzés.
Utánzó képesség. Versírás.
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Ajánlott délutáni programok

Cigányklub – családi album, gyûjtemények, családfa készítése.
Dramatikus játék – családi szituációk feldolgozása.
Grafika - családrajz, családi címer, rajzok készítése.
Könyvtár – kutatómunka.
Nyelvi játék – játék a nevekkel.
Tanulószoba – fogalmazások készítése, versírás.
Informatika – névjegykártya készítése, szövegek írása, szövegszerkesztés.

Megjelenõ produktumok

Címer, családi album, családfa, fogalmazások, fotók, gyûjtemények, képek, rajzok, tablók, vers.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Kiállítás a fotókból, könyvecskékbõl, rajzokból, tablókból.
Gyûjtemények: címerek, fotók, írások, rajzok bemutatása.
Írásmûvek: fogalmazások, versek, történetek felolvasása.

Módszertani ajánlás

A legfontosabb a gyermek saját helyzetének, élményeinek feltárása a szabad önkifejezési technikák: rajz,
némajáték, szituációs játék, szövegalkotás elõtérbe helyezésével.
Dokumentáljuk a folyamatot, produktumokat: videofelvétel, fényképezés, hangfelvétel, kötetbe rendezés.
A szemléletesség érdekében minél szélesebb körben biztosítsunk eszközöket: fotók, kártyák, képek,
könyvek, munkafüzetek, munkalapok.
A különbözõ szempontok szerinti csoportosításokat, összehasonlításokat lehetõleg tevékenységbe ágyazva
valósítsuk meg.
A fogalmak tartalmának pontosítása, az írás, helyesírás minta nyújtására javasoljuk az elnevezéseket
szókártyára feldolgozni, de biztosítsunk a gyerekeknek is lehetõséget az aktuálisan felmerülõ elnevezések
munkakártyára való feldolgozására.
Munkaformának a feldolgozás során a csoportmunkát ajánljuk.

Ajánlott oktatási segédanyagok

Boda Edit: Médiakalauz 2. Mozgóképkultúra, médiaismeret 9–12 éveseknek
Magyar Média Mûhely
Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997. 23.old.
Homor Tivadar: Önmûvelés munkafüzet 7–8. évfolyam
ELTE ÉKP KÖZPONT, 1996.
Manókaland, CD- ROM
MultiKid- PC program
Petõ Katalin: Család és lakóhely Társadalomismeret 4. osztályosoknak
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GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS FALUN
Projekt  4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Falutörténet. Alaprajz. Intézmények . Lakosság. Falusi szokások. Falusi házak. A jövõ falvai.
Gazdálkodás falun. Környezetvédelem.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz . Matematika . .Biológia . Néprajz. Építészet.
Képzõmûvészet. Irodalom. Zene.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Falumodell építése, különbözõ típusú falvak alaprajzának elkészítése.
Falutörténeti kutatás; neve, címere.
Parasztház modellezése (makettkészítés; vályogtégla vetése).
A természeti és közlekedési viszonyok hatása a falu életére.
Falusi munkák évszakonként.
Õsi magyar állatfajták.
Jellegzetes magyar növények.
Gazdálkodás falun:

Növénytermesztés;
Állattenyésztés;
Szolgáltatás, kereskedelem;
Erdõgazdálkodás.

Környezetvédelem.
Mérések, számítások - termõterület, mag és palántaszükséglet.
Terménytárolási, tartósítási módok: füstölés, aszalás, fagyasztás, vermelés.
A falusi gazdálkodáshoz kapcsolódó cigány mesterségek (szögkovács, köszörûs).
Falusi szokások pletykapad, disznóölés, a közös munka.
Jövõjáték falun, milyen lesz a falu 100 vagy 200 év múlva.
Jeles napok falun.
Idõjóslás, közmondások.
Falusi gazdálkodással kapcsolatos népdalok.
Naiv festõk mûveinek megismerése.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés.
Szövegalkotás.
Idõészlelés.
Színjátszáshoz kapcsolódó képességek.
Énekléshez kapcsolódó képességek.
Menetrend és telefonkönyv használat.
Makett, modell készítése.
Képzelet fejlesztése.
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Ajánlott délutáni programok

Helységnévtábla készítése tûzzománc technikával. Falusi ételek: kerti fõzés. Fából készült mezõgazdasági
eszközök. Faluépítés: makett, modell. Múzeumlátogatás. Visszaemlékezések gyûjtése: a család régi
mezõgazdasági munkái. Szövés, kosárfonás, teknõvájás. Növénynevelés.

Megjelenõ produktumok

Könyv, modell, makett, jelenetek, képek, tervrajzok, tablók, gyûjtemények, díszletek, jelmezek, kézmûves
produktumok.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
A produktumok bemutatása. Színielõadás. Közmondások szövegének lejegyzése, idõjóslások – kiskönyv
készítése. Magyar állat és növényfajták – könyvkészítés vagy tabló. Térképkészítés.
Cigánykenyér sütése

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
A falujáték személyességét keretjátékkal biztosíthatjuk, a keretjáték lehet, amikor mi a projekt idejére falut
alkotunk, nevet adunk magunknak, címert készítünk, tisztségviselõket választunk, elkezdjük tervezni a
házakat, a falu rendszerét, generálhatunk problémákon keresztül falufejlesztést, illetve konfliktusokon
keresztül gyakorolhatunk konfliktuskezelést.
A keretjáték lehet létezõ (Az én falum) vagy lehet egy közösen „összeadott”, a lakóhelyükön találhatókból
összegyúrt falu modellje is.
A projekt feldolgozása során színdarabkészítést is végezhetünk, mikor a jelmezek és szerepek kiosztása,
tervezése, történet kitalálása lehet segítségünkre a projekt tartalmának közvetítéséhez.
A kapcsolatteremtési technikák gyakorlása.
A tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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HÁZ Projekt
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Épületek régen. Az én házam. A jövõ háza (energiaellátás, környezetvédelem). Lakóházunk más földrészen.

Érintett tudomány/területek

Történelem. Földrajz. Matematika. Környezetvédelem. Néprajz. Mûvészettörténet. Régészet. Építészet.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Épület és funkció.
Épülettípusok.
Háztípusok (parasztház, falusi ház, családi ház, sorház, emeletes ház, felhõkarcoló stb.).
Középületek.
A cigányság lakóépítményei.
Marcali és lakóhelyem nevezetes épületei.
Településszerkezetek (tanya, cigánytelep, falu, kisváros, nagyváros).
Tervezés – alaprajz .
Funkció és helyiségek. Elnevezések-szógyûjtés.
Az építés idõrendje, munkafázisai, ideje.
Mekk Mester házépítése- bábfilm.
Az építkezéssel kapcsolatos foglalkozások.
Amerikából jöttem, mesterségem címere.
Felhasználható anyagok, alkalmazott eszközök, szerszámok, gépek csoportosítása a foglalkozásokhoz.
Energiaellátás. (víz, villany, fûtés).
Tesz-vesz város.
Az építés költségei.
Az épületek berendezése. Célszerûség.
Házzal kapcsolatos szólások, közmondások gyûjtése.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés, szövegértés. Szövegalkotás (szóban és írásban). Téri tájékozódás.
Téri orientáció. Vetületi ábrázolás, alaprajz olvasása, készítése. Térábrázolás. Idõészlelés, idõbeli
tájékozódás. Következtetési képesség. Kooperatív technikák. Kommunikációs képességek.
Számolási készség fejlesztése: alapmûveletek. Kézügyesség fejlesztése. Ízlés. Színjátszáshoz kapcsolódó
képességek.
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Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka, gyûjtõmunka a könyvtárban, Épületek megfigyelése tanulmányi sétán, az épületek elhelyezése
Marcali térképén. Építmények készítése agyagból, papírból, dobozokból. Településszerkezet terepasztalon,
alaprajzon. Egy lakóház berendezése, ,,bababútor” készítése.
Gyûjtõmunka a cigányság lakóhelyeirõl. Dramatikus játékon szituációs és szerepjáték.

Megjelenõ produktumok

Könyvek, modellek, képek, grafikák, alaprajzok, tablók, gyûjtemények.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
A produktumok bemutatása kiállítás formájában.
Szituációs- és szerepjáték elõadása.

Módszertani ajánlás

A projekt idejére családot alakítunk, akik házat szeretnének építeni, valamint mesterembereket, akik felépítik
a család házát. A háztervezés, építés, berendezés folyamatát szituációs és szerepjátékokon át éljük meg.
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HAZÁM
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Emlékmûvek a városban. Élménygyûjtés: szülõk, nagyszülõk élete. Ma élõ híres emberek, sportolók –
gyûjtés.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv és irodalom, Társadalomismeret. Földünk és környezetünk. Mûvészetek.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Jelképek: zászló, címer, Himnusz.
Somogy megye–Marcali, illetve a település, ahol élek.
Szülõk, nagyszülõk, családom, barátaim.
Nemzeti ünnepek- hõsök neve, képe az iskola a család hõsei. Példaképek.
Miért szól a magyar Himnusz? – akikre büszkék vagyunk.
Te mit tehetsz a hazáért?
Szûkebb haza. (lakás, utca, falu).
Képzeletbeli országépítés.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegértés, szövegfeldolgozás. Szövegalkotás. Tájékozódás térben és idõben. Manuális képességek.
Énekléshez kapcsolódó képességek.

Ajánlott délutáni programok

Zászló- és kokárdakészítés. Film: Gyöngyvirágtól lombhullásig. Zene- és vershallgatás, Himnusz.
Séta a városban- szobrok, emléktáblák. Grafika.

Megjelenõ dokumentumok

A sétáról készített rajzok, zászlók, illetve kokárda, faliújság valamelyik nemzeti ünnepünkre, grafika, vagy
kerámia: a mi házunk, családom. Családrajz, térkép a szûkebb hazáról.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen. Szépkiejtési verseny hangos olvasással. Szavalóverseny Petõfi verseibõl. Kiállítás a
készült munkákból. Országbemutatás.

Módszertani ajánlás

Otthonom- utcám, település, ahol élek. Rajzkészítés az otthonról, utcáról, faluról.
Képzeletbeli ország létrehozása térképrajzolás, választás, címer, zászló, tervezése, össze lehet kötni az
osztály név és keretjáték választásával.
„Ünnepi hangulatban” – Petõfi hazával, családdal kapcsolatos versein keresztül egy ünnepre készülõdés
(zenével, versekkel a téma érzelmi megközelítése).
„ Hegyen, völgyön” – természetfilmekkel Magyarországon.
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AZ IDÕ
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Az idõmérés eszközei. Az idõ mértékegységei. Különbözõ órák. Az emberi élet idõszakai. Nappalok és az
éjszakák váltakozása. Évszakok váltakozása. Év–hó–nap–évszakok–évek. Játék az idõvel.
Gazdálkodás az idõvel. Naptárak.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Mûvelõdéstörténet. Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Idõutazás az idõgéppel: a gép megtervezése, megépítése, makett vagy modell készítése.
Hajónapló készítése – utazás a múltba, jövõbe.
Az idõ mértékegységei.
Az idõmérõ eszközök.
Napóra, homokóra készítése.
Naptárak.
Emberi élet szakaszai: születés – gyerekkor – ifjúkor – felnõttkor – öregkor.
Idõmérõ eszközök: napóra, homokóra, vízóra, stb. – óragyûjtemény.
Szólások, közmondások gyûjtése a témáról.
Idõbecslés, idõtartam.
Napirend – gazdálkodás az idõvel.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás.
Gondolkodási mûveletek: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása.
Manuális képességek: makettkészítés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség.
Tájékozódási képesség: térképhasználat.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Napóra, homokóra készítése. Csillagképek–rajzkészítés, tûzzománc készítése.
Naptárkészítés számítógéppel.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, hajónapló, idõgép, idõmérõ eszközök.
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Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. Naptár.
Idõmérõ eszközök. Órák könyve. Óragyûjtemény bemutatása.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Lehet keretjáték egy idõutazás, amelyben õskortól kezdve napjainkig bárhol megtekinthetjük a világot,
mintegy idõbeli játékban.
A kapcsolatteremtési technikák gyakorlása.

Tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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ISKOLA, ISKOLÁM
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A magyar iskola története. Szülõk, nagyszülõk iskolái. Marcali iskolái – iskolatípusok.
A Hétszínvirág Iskola története. Iskolaépületek. Alaprajz készítése. Mérések, becslések.
Hétszínes program megismerése. Iskolai munkakörök. Utazási illemtan. Étkezési szokások, heti étrend
készítése.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret . Matematika. Építészet. Irodalom. Néprajz.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Anyaggyûjtés a régi magyar iskolákról.
Visszaemlékezések, tárgyi emlékek gyûjtése szülõktõl, nagyszülõktõl.
Anyaggyûjtés, riportkészítés Marcali jelenlegi iskoláiról: testvérrel, ismerõssel.
A mi iskolánk története – riportkészítés.
Iskolaépület tervezése, felépítése – makettkészítés.
Osztályberendezés, az iskolai külsõ környezet kialakítása.
Az osztály jelképeinek megtervezése – jelvény, zászló, címer, egyenruha, fejléces papír, közös dal,
vendégkönyv, stb.
Az étkezés megszervezése, heti étrend kialakítása.
A tanulók utazásának dramatizálása, illemszabályok.
Találkozó szervezése régi diákokkal.
Szerepjáték: új gyerek vagy új tanár érkezik az iskolába.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás. Gondolkodási mûveletek
végzése: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések levonása.
Manuális képességek fejlesztése, makettkészítés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka.
Kommunikációs képesség fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése: térképhasználat,
menetrendhasználat. Környezetbarát szemlélet kialakítása.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban.  Számítógépes foglalkozás, Internet használat. Kertészet, iskolai környezet
kialakítása. Tûzzománc, kerámia – a jelképek elkészítése. Bábkészítés – osztály egyenruha.
Szituációs játék – riportkészítés a marcali iskolásokkal. Grafika – iskolagaléria.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, riportok, jelképek, egyenruha, dal, mûvészeti alkotások, dramatikus játék.
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Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. Riport bemutatása
az iskolarádióban. Az elkészült jelképek bemutatása, használata. Dramatizálás: bemutatkozik az új diák vagy
tanár.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Keretjáték: Miért jó Hétszínesnek lenni? – ajánljuk az iskolánkat másoknak. Ehhez meg kell ismernünk a
régi és a jelenlegi marcali iskolákat.
A felsõs projekt elõkészítéseként elkészítjük az osztály jelképeit, egyenruháját, javasoljuk, hogy ezeket
használják a gyerekek a projekt zárását követõen is.
A kapcsolatteremtési technikák gyakorlása.
Tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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DEMOKRÁCIA, JOGOK, ÁLLAM, ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Demokrácia, jog, állam, állampolgárság fogalmának meghatározása. Diákköztársaság mûködése, felépítése,
egy új rendszer kialakítása. Jog, tanulói jogviszony. Állam – vezetõ pozíciók. Intézmények. Elképzelt
diákköztársaság. Alaprajz, makett.

Érintett tudomány/területek

Történelem. Földrajz . Matematika . Biológia . Néprajz. Építészet. Irodalom. Jogtudomány.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A fõfogalmak megismerése, tanári segítséggel, illetve kutatómunkával.
Listázás: amit tudunk, és amit tudni szeretnénk címmel – az osztályfoknak megfelelõ szinten.
„Gyerekköpések” címmel fogalomszótár létrehozása, a szavakat képekkel is illusztrálhatják.
Jog -  ahogy a gyerekek nap mint nap találkoznak vele: tanulói jogviszony (iskola-diák, tanár-diák, diák-diák
kapcsolatában). Az osztályon belüli jogok, szabályok rendszere.
Marcali közintézményei: rendõrség, bíróság, önkormányzat – egy kiválasztott intézményben látogatás
szervezése, az ott folyó munka megtapasztalása céljából. Az ott szerzett tapasztalatok felhasználhatók a
keretjátékban (dramatizálás, jelmezkészítés).
Telefonhasználat: – Érdeklõdés az önkormányzatnál valamilyen ügyben. – Idõpontkérés, mert a jegyzõvel
vagy a polgármesterrel szeretne beszélni.
Hirdetés:  Azt a feladatot kaphatják, hogy rendõrként egy szökésben lévõ bûnözõt keresnek. Fogalmazzák
meg, és adjanak fel az iskolaújságban egy személyleírást tartalmazó felhívást.
Az állam vezetõ posztjainak felkutatása után könyvkészítés, mely tartalmazza a különbözõ feladatköröket,
melyet az önálló köztársaságban felhasználhatnak.
Állampolgárság – lakosság: a vezetõi posztok megválasztása után megvitatható lehet, hogy milyen jogaik
vannak. A választás formáját a gyerekek döntsék el (népszavazás, cserépszavazás, képviselõk által történõ
szavazás).
Készítsék el az köztársaságot jelképezõ zászlót, címert, himnuszt.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Színjátszáshoz kapcsolódó képességek.
Énekléshez kapcsolódó képességek. Manuális képesség. Telefonkönyv olvasása. Identitástudat erõsítése.
Felelõsségvállalás a szûkebb és bõvebb környezetben.

Ajánlott délutáni programok

Látogatás a rendõrségen, bíróságon, önkormányzatnál. Számítógépes foglalkozás – Internet használata.
Címerkészítés tûzzománcon. Zászlókészítés varráson. Gyermeki jogok – jogi szótár alkotása, értelmezése
játékos formában. Kerámia házak mintázása.
Bábkészítés – a közintézmények dolgozóinak megjelenítése, egy történet elbábozása.
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Megjelenõ produktumok

Könyv, modell, színdarab, képek, grafikák, tervrajzok, tablók, gyûjtemények, díszletek, jelmez, báb.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
Bábjáték. Színi elõadás. Könyvbemutató

Módszertani ajánlás

Miután a gyerekek megismerkednek a fõfogalmak jelentésével (tanári segítséggel, kutatómunkával),
valamelyik közintézménnyé válhat az osztály. Dramatizálhatja az ott zajló munkát, melyet elõzetesen
megtapasztalt a látogatás során, mindenképpen a személyes átélés a cél! Jelmez és díszlettervezés után egy
tárgyalást, egy rendõrségi kihallgatást, egy önkormányzati ügyintézést is megjeleníthet.
Elképzelhetõ az is, hogy a gyerekek létrehozzák a saját diákköztársaságukat. Az állam vezetõ posztjainak
felkutatása után könyvszerkesztés, albumkészítés következhet, melynek során pontosabb ismereteket
szerezhetnek a feladatkörökrõl is. Vezetõválasztás, melyet a leendõ polgárok a kiválasztott formában
megtehetnek. A diákköztársaság jelképeit elkészíthetik a délutáni foglalkozásokon.
Nyelvi játékok szerkesztése a fogalombõvítés célzatával.
A fõ hangsúly a gyerekek jogain kell hogy legyen, hiszen tudniuk kell, hogy jogsérelem esetén kihez
fordulhatnak.
A projekt ideje alatt szülõi bevonás is lehetséges.
A feladatokat csoportmunkában ajánlott szervezni.
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KÖZLEKEDÉS
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Közlekedési eszközök. A kerék fejlõdése. Közlekedési szabályok. A jövõ közlekedési eszközei. Utazás
illemtana. Környezetvédelem. Sportversenyek közlekedési eszközökkel

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Technika. Mûvészetek. Sport.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Közlekedési eszközök listája – lexikonkészítés.
Memóriajáték összeállítása.
A kerék fejlõdése – meseírás, mesekönyv készítése.
Útvonaltervezés.
A közlekedés szabályai: KRESZ.
Jelzõtáblák készítése.
A helyes viselkedés jármûvön.
Jelenet összeállítása jellemzõ viselkedési módokból.
Tervezzük meg a jövõ közlekedési eszközét.
Útvonalnapló.
A jármûvek fejlõdése.
Sportversenyek – autó, motor, kerékpár
Ember hajtotta közlekedési eszközök.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás. Gondolkodási mûveletek
végzése: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések levonása.
Manuális képességek: makettkészítés, modellezés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka.
Kommunikációs képesség.
Tájékozódási képesség: térképhasználat

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Séta a buszpályaudvarra és a vasútállomásra. Zenehallgatás, képnézegetés.
Könyvjegyzék összeállítása a témához. Kerékpározás a KRESZ pályán. Térképhasználat: a fõváros
közlekedési eszközei.
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Megjelenõ produktumok

Könyv, irodalomjegyzék, makett, modell, tablók, térkép, útvonalterv, mesekönyv, jelenet.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. A mese
dramatizálása. Jelenetek elõadása. Útvonalterv

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Keretjáték lehet:
Utazás a Balaton körül – útvonalterv, közlekedési eszközök felhasználása, úti csomag összeállítása, felelõsök
megválasztása…
Palackposta: segélykérõ levelet találtunk a vízben. Kutassuk fel a levél íróját az általa megadott helyen.
Utazás megszervezése.
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MÉDIA, ÚJSÁG, TELEVÍZIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A tömegkommunikáció története. A könyvkészítés története. Hogyan készül a film? Filmes mûfajok.
Médiafogyasztási szokások. A televízió. A reklám.

Érintett tudomány/területek

Történelem. Technikatörténet. Fizika. Iparmûvészet. Zenetörténet. Vizuális kultúra. Mûvészettörténet.
Filmtörténet. Filmmûvészet. Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Hogyan kommunikálunk? Hogyan teremtünk kapcsolatot másokkal?
Mimika, gesztus, testtartás.
Kapcsolatteremtõ játékok.
A hang.
Hang a telefonon át.
Hogyan telefonálunk?
Telefonillemtan.
Médium, média, tömegkommunikáció.
A hír és a médiumok.
A tömegkommunikáció eszközei.
A könyv és a sajtótermékek.
Tájékozódás a könyvtárban.
Készítsünk újságcikket!
Hogyan készül a rádiómûsor?
A rádiózás mûfajai, a mûsortípusok.
Készítsünk riportot!
Film. Mozdul a kép.
Pörgettyû, sodrintó, tárcsa, forgódob.
Történetek képekben.
Az animációs film.
Bábfilm készítése, eljátszása, felvétele.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás, írásbeli kifejezõképesség. Rajzkészítés. Idõészlelés.
Dramatikus képességek. Színjátszáshoz kapcsolódó képességek. Manuális képességek fejlesztése.
Kommunikációs képesség fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése. Térlátás fejlesztése.
Döntésképesség. Vitakészség. Képi látásmód.
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Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Animációs filmkészítés. Újságcikk megírása. Riportkészítés rádiómûsorba.
Fotósorozat készítése újságcikkhez. Jelenet, történet dramatizálása.

Megjelenõ produktumok

Könyv, újságcikk, fotósorozat, riport, tablók, film, forgatókönyv, képregény.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
A produktumok bemutatása kiállítás formájában. Riport meghallgatása. Az elkészült bábjáték vagy
filmváltozatának bemutatása.

Módszertani ajánlás

Lehet keretjáték a projektfeldolgozáshoz, hogy vásári bábosok érkeznek a településre, akiknek meg kell
hirdetniük elõadásukat (plakátok, szórólapok, hangos hirdetõautó), illetve a helyi újság és televízió tudósít az
eseményrõl. A szervezés telefonos megbeszélések alapján is zajlik.  A szerepköröknek megfelelõen
csoportok alakulnak, vállalás alapján megosztják és megoldják a feladatokat.
Kiindulhatunk konkrét mû elemzésébõl, kifejtésébõl, ezen megmutatva az alkalmazott, felhasznált elemeket,
ezek fejlõdését.
Felmérhetjük az osztály tanulóinak médiafogyasztási szokásait. Ezeket kiértékelve dolgozhatjuk fel a
projektelemeket.
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OTTHONOM, LAKÓHELYEM, LAKÁSOM
Projekt  4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Otthonom, a világ. Településformák. A lakóhelyem közösségei. Gondolataim a otthonomról, hazámról,
lakóhelyemrõl. A település intézményei, jellegzetes épületei. A világ otthonai.
Tájékozódás a lakóhelyen.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Földrajz. Hon- és népismeret. Irodalom. Képzõmûvészet. Könyv- és könyvtárhasználat.
Matematika. Néprajz. Társadalomismeret. Topográfia.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Földrajzi helyzetünk: A világegyetemtõl a lakásig.
A település bemutatása. Mi található az én lakóhelyemen?
A települések formái.
Múzeumlátogatás, emlékhelyek felkeresése.
Hogyan változott a lakóhelyünk, idõsek elmondása alapján.
A lakóhelyrõl térképrajz készítése.
Makettkészítés egy-egy épületrõl.
Utcánk, házunk-rajz, fogalmazás készítése.
Az én otthonom-fogalmazás készítése.
Otthonnal kapcsolatos szólások, közmondások gyûjtése.
Ha nagy leszek milyen lesz az otthonom?
Keresõ játékok.
Fogalomtár alkotása.
Képeslap készítése.
Szobrok a lakóhelyünkön.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Elõadóképesség. Emlékezet. Fantázia. Írásbeli kifejezõképesség. Képolvasás.
Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Olvasás. Rajz. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés.
Szövegalkotás.  Szövegértés. Téri tájékozódás

Ajánlott délutáni programok

Múzeumlátogatás. Tanulmányi séták a lakóhelyen. Tanulószobán fogalmazások készítése. Grafika-rajz.
Könyvtár-kutatómunka. Multicenter programokon információszerzés. Kerámia-szobortervezés a lakóhelyre,
szoborkészítés, épület elkészítése.
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Megjelenõ produktumok

Fogalmazások, gyûjtemények, képek, rajzok, tablók, térképvázlat, könyvecske, képeslap.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Fogalomtár, könyvecskék, rajzok, tablók bemutatása. Gyûjtemények: írások, rajzok, képek bemutatása.
Írásmûvek: fogalmazások, történetek.

Módszertani ajánlás

Törekedjünk a lakóhely megismerésére személyes felkeresések, szóbeli közlések alapján.
A szóbeli és a manuális technikák által elérhetõ produktumokat részesítjük elõnyben.
Makettkészítés: épületek, intézmények.
Keresõ játékok, vendég, eltévedt idegen kalauzolása.
Munkaformának egyaránt ajánljuk az egyéni, páros és csoportos munkaformát.

Ajánlott oktatási segédanyagok

Boda Edit: Médiakalauz 2. Mozgóképkultúra, médiaismeret 9-12 éveseknek
Magyar Média Mûhely.
Petõ Katalin: Család és lakóhely  Társadalomismeret  4. osztályosoknak
Calibra Kiadó.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó.
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban
Calibra Kiadó.
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába–- CD-ROM.
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TESTEM, EMBERI TEST
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Testünk és a külvilág. Külsõ, belsõ tulajdonságok. Így mûködik a testünk. Nõ és férfi. Embertípusok.
Különlegességek az emberi testtel kapcsolatban. Szépség.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Drámajáték. Fotómûvészet. Hon- és népismeret. Képzõmûvészet. Könyv- és könyvtárhasználat.
Környezetismeret. Matematika. Néprajz. Tánc. Társadalomismeret. Biológia.
Etnográfia. Antropológia. Irodalom. Esztétika.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Testápolás, maskarázás, alakoskodás.
A szervezetünk mûködése: érzékelés, szervek, szervrendszerek és azok mûködése.
Testünk folyamatainak nyomon követése a különbözõ életszakaszokban: növekedés, mozgás,
alakváltozások, nemi jellegek megjelenése.
Mit tudunk kifejezni a testünkkel? Pantomim, balett, önkifejezés zenére, mozgás, mozgásformák, tánc.
A testtel, testrészekkel kapcsolatos szólások, közmondások összegyûjtése, értelmezése.
Testbeszéd.
Milyen az ember külseje? Hogy nézünk ki? Másság, kulturális másság.
Külsõnk jellemzése.
Rendõrjáték.
Különleges ismertetõjegyek.
Külsõ, belsõ tulajdonságokkal kapcsolatos témák keresése, gyûjtése.
Élõképek, testünk nyomatai.
Egymásról jellemzés készítése.
Önarckép készítése.
Testünk méretei, adatai: magasság, súly, körméretek.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Elõadóképesség. Értékorientáció. Fantázia (szimbólumok). Ítélõképesség, kritika.
Képolvasás. Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Megfigyelõképesség. Mozgás. Önkifejezés.
Rajz. Összehasonlítási képesség, relációk. Testséma. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés.
Szövegalkotás. Utánzó képesség

Ajánlott délutáni programok

Cigányklub – Milyen vagyok? Album készítése magamról. Grafika, tûzzománc, kerámia -
emberábrázolások, szoborkészítés.
Könyvtár-kutatómunka, újságolvasás, képek keresése. Önismeret-külsõ, belsõ tulajdonságok.
Nyelvi játék-rejtvények. Szituációs játék-testbeszéd, mimika, gesztusok, testtartás, térköz.
Tanulószoba-fogalmazások készítése
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Megjelenõ produktumok

Fogalmazások, gyûjtemények, képek, szobrok, festmények, álarcok papírmaséból, némajáték, pantomim,
rajzok, tablók, arcfestés, könyvecske.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
Kiállítás álarcokból, maszkokból, rajzokból, tablókból.
Gyûjtemények: rajzok bemutatása, képek.
Némajáték, pantomim bemutatása.

Módszertani ajánlás

Tudatosítsuk a gyermekekben, hogy a testünk az egyik legfontosabb értékünk, amellyel kapcsolatba
kerülünk a külvilággal, alkalmas szellemi és lelki énünk kifejezésére.
Személyi autonómiánk bástyája, amiért elsõsorban mi vagyunk felelõsek, de egyúttal megtanít arra is, hogy
ugyanígy tisztelni kell a másikat is.
A projekt lényege a humanizmus és a mûvészeti megközelítés.

Ajánlott oktatási segédanyagok

Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó.
Erhard Thiel: A testbeszéd
Tibor Ágnes - Grúber Cecília: Kamasznak lenni
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Chi An Kuei: Arcunk titkai
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?
Szombatiné Kovács Margit: Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége
Pauz Westermann Kiadó.
Kiss Albert: Emberismeret
Calibra Kiadó.
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban
Calibra Kiadó.
Szabó Judit - Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan 13–14 évesek számára
Magiszter, 1994.
CD-ROM.
Varázslatos emberi test.
Híres képtárak.
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába.
Diapozitív.
Az ember szervezete az általános iskolák 8. osztálya számára.
Mûalkotások elemzése.
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VALLÁS
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Mítoszok, mesék. Rituálék. Õsi vallások. Kereszténység.

Érintett tudomány/területek

Történelem. Földrajz. Etika-erkölcstan. Vallástan. Filozófia. Néprajz. Építészet.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Templomépítés, oltárkészítés, az osztályterem átalakítása.
Árnyjáték készítése, az árnyékom is én vagyok.
Fogalmazások a szeretetrõl, rendrõl, biztonságról.
Saját ima megírása.
Idõgép építése, amelybe be lehet bújni és idõben lehet utazni vele.
Utazzunk a jövõbe! – képzeletjáték.
Hogyan képzeled jövõdet, az emberiség jövõjét, miben reménykedsz, és miben hiszel – rajzok készítése.
Avatási játék vagy más szertartás eljátszása.
Kultikus tárgyak, varázslatos eszközök készítése.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, szövegelemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Színjátszáshoz kapcsolódó
képességek. Képalkotással, tárgyalkotással kapcsolatos képességek.

Ajánlott délutáni programok

Látogatás a parókián. Virágkötészet az osztályokban, meglepetés virágcsokrok készítése.
Kutatómunka a WEB-en. Árnyjáték. Bibliaismertetés. Gyertyaöntés.

Megjelenõ produktumok

Könyv, árnyjáték, képek, grafikák, szobrok, tablók, gyûjtemények, díszletek, jelmez.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
 Közösség elõtt hitkinyilvánítás. Bibliai illusztrációkból kiállítás. Prédikáció készítése a szeretetrõl és ennek
elõadása.



548 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

Módszertani ajánlás

A gyermekeknek meg kell tapasztalniuk az Embert, mint transzcendentális lényt, azaz rá kell ébreszteni õket,
hogy hitük, szeretetük, reménykedésük, rend iránti igényük, humoruk és jókedvük adomány, amelyet nem
érdemes elpazarolni, hanem ezzel az adománnyal együtt kell élniük.

Célszerû a projekttõl függetlenül olyan rendszeres tevékenységeket iktatni az életükbe, iskolai
mindennapjaikba, amely tevékenységek idõt biztosítanak egymás megismerésére és egymás tiszteletére. A
közös reggeli beszélgetés, imádkozás, fogadalomtétel és fogadkozás remény arra, hogy a dolgok tõlünk, de
másoktól és mástól is függnek. Minden gyermeknek vannak vallási tapasztalatai, de ezek közül azokra kell
építeni, amelyek személyesek.

Az osztályterem kultikus, titokzatos hellyé varázsolása fontos, füstölõt, gyertyát, félhomályt vagy bármilyen
ehhez hasonló spirituális helyet megteremteni az iskola helyiségében nem öncélúan kell. A hely
személyessége, titokzatossága, pedagógus személyessége az intim légkör lehetõséget teremti meg a
transzcendencia újra felfedezésére, amely istenben és emberben/emberiben is megtestesülhet.

Az ember hitektõl függetlenül transzcendens lény, már csak a tekintetben is, hogy képes önreflexióra. A
projektnap során és a nap elõkészítése kapcsán ez emberi és valóságos tapasztalatokra irányítva lehet
megértetni a hit fontosságát, lehetõleg „vallássemlegesen”.
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GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS VÁROSBAN
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Városunk jelene. Városok fejlõdése az ókortól napjainkig. Városunk jövõje. Várostervezés, városépítés.
Városok berendezkedése. A városra jellemzõ gazdasági szervezõdések. Környezetvédelem,
környezetvédelmi munkálatok. Fõvárosunk, Budapest. Üzemek Marcaliban.
Szolgáltatások Marcaliban.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Építészet. Mûvészettörténet. Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A város fogalma, térkép használata.
Marcali jelenlegi gazdasági berendezkedése, üzemek, szolgáltató egységek, kereskedelmi és kulturális
intézmények, az infrastruktúra.
A város egyéb funkciói: mentõ, rendõrség, tûzoltóság.
Marcali környezetvédelme.
Üzemlátogatás, balesetvédelmi szabályok megfogalmazása.
Séta a város fõutcáján, üzletek megszámlálása, csoportosítása.
Kirakatrendezés marcali termékekkel.
A város piaca.
Vállalkozás az iskolában.
Üzem az osztályban: a termelés fázisai, munkamegosztás, értékesítés.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás. Gondolkodási mûveletek
végzése: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések levonása.
Manuális képességek fejlesztése, makettkészítés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka.
Kommunikációs képesség fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése: térképhasználat.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban.  Séta a városban. Választott épület modellezése; makettkészítés.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép.
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Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. Üzemi produktum
árusítása. Városterv. A jövõ városa – rajz vagy könyv.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Fedezzük fel Marcalit!
Városismertetõ – tabló, könyvecske – készítése.
Az üzemlátogatás után a gyerekek maguk is valósítsanak meg egy üzemet, ahol a termelés fázisait
gyakorlatban megismerhetik. Különbségek, összehasonlítások a régi mesteremberekkel
A gyûjtött adatokat statisztikai módszerekkel mutassák ki és elemezzék.



2004/68/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 551

A VÍZ
Projekt 4. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Az ivóvíz. Csapadékfajták. Vizek csoportosítása. Halmazállapot változások. Közlekedési eszközök.
Az árvíz, védekezés az árvíz ellen. A Balaton, a Kis-Balaton. Kísérletek, mérések, megfigyelések,
gyûjtõmunkák. Dalok, versek, mesék, mondák. Környezetvédelem. A víz növényei. Vízben élõ állatok.
Munkák a vízben, vízparton. Álló- és folyóvizek. Mértékegységek gyakorlása

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv.  Földrajz. Matematika. Vizuális kultúra. Ének. Médiaismeret. Gazdálkodás. Dráma.
Néprajz.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Víz nélkül nincs élet! Életelemünk a víz. Mit iszunk? (Mese a tyúkocskáról és a kiskakasról, akinek
megakadt a torkán a mag.)
Ivóvizünk – vizeink tisztasága – beszélgetés.
A víz körforgása (Albert – a természet jobban tudja c. rajzfilm megtekintése) Csapadék, pára.
Csapadékfajták megismerése (esõ, hó, jégesõ, köd ónos esõ, havas esõ, zivatar).
Értõl az óceánig – vizek csoportosítása nagyság szerinti sorba állítása
Ér, patak, folyó, folyam. Tavak (tó) halastó.
Magyarország vaktérképén nagy folyók, tavak beszínezése kékkel, nevük beírása.
Kísérlet: a víz halmazállapot változásai: víz forralása; jég olvasztása;
Közlekedés vízen, vízi jármû készítése: tutaj – fadarabokból, csónak – fakivájással, csónak – hajtogatással.
Vízi közlekedési eszközök csoportosítása, megbeszélésük (személyszállítás, áruszállítás).
Átkelés vízen és víz felett: komp, csónak, hajó; hidak fajtái.
Híd makettjének elkészítése fából, agyagból.
Beszélgetés a tavaszi árvízrõl.  (A víz romboló munkája.)
Terepasztalon folyó, gát, ártér építése.
Terepasztalon tó építése: Balaton.
Történetmesélés a Kis-Balatonról, mesterséges kialakításáról.
A vízszûrõ berendezések.
Kirándulás a vízpartra (Balaton vagy a Zuhogó, vagy halastó megtekintése.)
Vízminta gyûjtése, feljegyzések készítése.
Különbözõ tisztaságú vizek megfigyelése nagyítóval – feljegyzések készítése.
A víz jellemzõ tulajdonságai (megfigyelés).
Vízhõmérséklet mérése vízhõmérõvel (fagyáspont, olvadáspont megbeszélése).
Gyûjtõmunka: vízi, vízparti növények.
Megfigyelés: vízi, vízparti állatok.
Mérések, becslések, összehasonlítások: növények szára, levele (hosszúság mértékegységei).
Ûrmértékek becslése: vizek méregetése (ûrmérték mértékegységei).
Magnófelvétel készítése a vízparton hallható hangokról.
Vízzel kapcsolatos album készítése, a gyûjtött növények préselése.
Dalok, versek, mondókák keresése, elõadása.
Csipp, csipp
Tó vize, tó vize.
Hej, Dunáról fúj a szél.
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Széles a Duna.
Goethe: A kis vízcsöpp (Nézz körül 75. o.).
A kiránduláson szerzett élményekrõl fogalmazás, könyv írása.
A kirándulás tapasztalatairól napló írása.
Kutatómunka: A Balaton keletkezése (Nézz körül 35-36.o.; könyvtár, térképnézegetés), méretei.
A környezõ megyék neve; a körülötte lévõ nagy városok neve; a környezõ hegyek neve.
Mi az „aranyhíd”?
Mi a rianás?
Aranyhíd festése.
Téli kép festése: Rianás a Balatonon címmel.
Mondókák, mesék gyûjtése a Balatonról; kecskeköröm meséje, a tihanyi visszhang mondája.
Rajzok készítése a különbözõ évszakokban végzett munkákról: nádvágás, halászat lékbõl, hínárvágás,
halászat hálóval, horgászás.
Beszélgetés vizeink környezetvédelmérõl:

• vizek szennyezése;
• olajszennyezés;
• a savas esõk keletkezése, káros hatásuk.

Idõjóslások gyûjtése.
Csapadékmennyiség mérése – a csapadékmérõ eszközök.
Az öreg halász meg a felesége címû mese dramatizálása.
Beszélgetés az ember és a víz kapcsolatáról, hasznáról: öntözés, nyaralás, hobby, halászat, ivóvíz.
Halfogó játék.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés.
Szövegalkotás.
Beszédkészség fejlesztése.
Versmondáshoz, énekléshez kapcsolódó képességek.
Rajz, kézügyesség fejlesztése.
Fantáziafejlesztés.
Dramatizálás.
Gondolkodási mûveletek végzése: összehasonlítás, ok, okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása.
Manuális képességek fejlesztése, makett készítés.
Könyv készítése.
Könyvtári kutatómunka.
Tájékozódási képesség fejlesztése: térképhasználat.
Népi hagyományok, megfigyelések.

Ajánlott délutáni programok

• kutatómunka a könyvtárban;
• természetjáráson a vizek megfigyelése (Zuhogó, Halastó);
• kirándulás a Balatonhoz;
• állatok, növények, közlekedési eszközök készítése agyagból;
• növénygyûjtemény készítése;
• növények meghatározása természetjáráson, kertészetben;
• Titanic címû vagy Cousteau kapitányról szóló film megtekintése.
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Megjelenõ produktumok

Könyv, rajzok, makettek, modellek, tabló, gyûjtemények, szobrok, térkép, díszlet, jelmez, hangfelvétel,
játék, mondák, mesék gyûjtése.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás osztálykeretben történik, illetve az osztály döntése alapján beszámolhat az iskolai
projektértékelésen.
Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. A Balaton története
– dramatikus játék. Napló bemutatása. Úti élménybeszámoló térkép segítségével.
Dramatizálás: Az öreg halász meg a felesége.

Módszertani ajánlás

A pohár víztõl induljunk el a projekt feldolgozása során. A vizet, mint az egyik fontos életelemünket
domborítsuk ki. Mi történik víz nélkül az emberekkel?
Keretjáték lehet a kirándulás.
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ÉG ÉS A CSILLAGOK, LEVEGÕ, IDÕJÁRÁS
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A Naprendszer égitestjei. A levegõ vizsgálata. A Nap. Az idõjárás elemei. Szimbolika. Élet a Földön kívül.
A földön kívüli lények. Tudományos-fantasztikus regények, írások az égitestekrõl. Népdalok, dalok,
zenemûvek az égitestekrõl. Költõk, írók mûvei az égitestekrõl.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Biológia. Kémia. Csillagászat.
Képzõmûvészet. Irodalom. Zene. Néprajz.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A Naprendszer égitestjei.
Az égitestek jellegzetességei.
Ûrhajó mûködési elve.
Ûrhajót építünk.
Az ûrszondák, mûholdak.
Levegõréteg vizsgálata, a légszennyezés.
Utazás a Naprendszer bolygóira – útiterv összeállítása, feladatok utazás közben.
Irodalom: írások, regények az ûrutazásokról – valóság vagy fantázia.
A magyar ûrhajós – képzelt riport.
Képregény készítése: Kihûl a Nap.
A bolygók kapitánya.
Idõjárás: felhõfajták.
Éjszakák és nappalok.
Évszakok, a szökõév.
Képalakítás megfigyeléssel: a csillagos ég.
A Naprendszer bolygói – makettkészítés.
Üstökös – játékkészítés.
Az égi csillagjegyek, szimbolika.
Csillagképek megjelenése a Bibliában.
Betlehem.
Élet a Földön kívül – ufó.
Fantasztikus novella írása.
A csillagképek mondái.
Az én csillagképem – mondatalkotás.
Versek, irodalmi alkotások gyûjtése az égitestekrõl.
Zenemûvek hallgatása, mozgásos improvizálás, festés zenére, egyéb alkotások.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz és egyéb alkotások készítése. Idõészlelés.
Dramatizálás. Zenehallgatás, zeneszerzés: az ûr zenéje. Gondolkodási mûveletek: összehasonlítás, ok-
okozati összefüggések megismerése, következtetések levonása. Manuális képességek, makettkészítés.
Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség. Tájékozódási képesség:
térképhasználat.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. A Naprendszeren kívüli bolygók. Az ûrhajóépítés. Zenehallgatás,
könyvolvasás. Csillagképek mondái. Origami- csillagok készítése. Betlehem.  Információszerzés az
Internetrõl. Csillagjegyek gyöngybõl. Holdfázisok tûzzománccal.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, képregény, modell, útiterv, útvonalterv, rajz, üstökös – játék, mondaírás,
zenemû, egyéb alkotások, novella, gyöngyfigurák, tûzzománc kép.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása.
Térképkészítés. Szimbolikák jelentése, rajz és szöveg. A betlehemi csillag üzenete – könyvkészítés
A Naprendszer bolygóinak makettje. Az ûrhajó mûködésének bemutatása. Koncert.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Keretjáték:
Kirándulás a Naprendszer bolygóin – útiterv, útvonalterv, mit akarunk megnézni, milyen útvonalon
haladunk, távolságok megállapítása, levegõvizsgálat: ózonpajzs ózonlyuk.
A projekt feldolgozása során színdarabkészítést is végezhetünk, mikor a jelmezek és szerepek kiosztása,
tervezése, történet kitalálása lehet segítségünkre a projekt tartalmának közvetítéséhez.
Különbözõ alkotások elkészítése során élje át a gyerek ezt a titokzatos világot.
Kirándulás a Planetáriumba.
Kapcsolatteremtés a földön kívüli lényekkel – a másság elfogadása, értékek keresése, a kapcsolatteremtési
technikák gyakorlása.
A tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Légy szerencsés, egészséges! Mit tesznek az egészségemért, én mit tehetek érte? Ép testben, ép lélek.
Betegségbe zárva. Tisztaság, fél egészség. Drága kincsünk az egészség. Járványok az emberiség
történetében. A külvilág, környezetünk és egészségünk. Elõzzük meg a betegségeket! Az emberiség
megmentõi, tudósok, orvosok.
Az egészségügy hálózata. Természetes gyógymódok, gyógyszerügynökök markában.
Kísérletek embereken, állatokon. Szervkereskedelem.
Nobel-díjas orvosok, tudódok az egészségünkért, a betegségek ellen.
Egészséges életmód: táplálkozás, testmozgás.
Stressz.
Az egészséges családért.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Biológia. Dráma. Esztétika. Könyv- és könyvtárhasználat. Társadalomismeret. Etika.
Orvostudomány. Történettudomány. Ökológia.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Az egészség, az épség, a fogyatékosság fogalma és hatása az életvitelünkben.
Egészséges élet, egészséges család, egészséges táplálkozás, egészséges életmód.
Egészségünk katalizátorai: vitaminok.
Egészséges, ártalmas?
Helyes étrend, élvezeti szerek, szenvedélybetegségek.
A tisztaság, a személyi higiéne szerepe az egészség megõrzésében, a betegségek megelõzésében.
Egészségvédelmi szokásaink.
A szervezetünk egészséges mûködése: érzékszervek, szervek, szervrendszerek és azok betegségei.
Rokkantság.
Válassz! Helyes, egészségre törekvõ és ártalmas magatartásformák.
A tisztasággal kapcsolatos szólások, közmondások értelmezése, lerajzolása.
Hogyan védekezünk a külvilág ártalmai: idõjárás, napsugárzás, cseppfertõzés, zaj, környezetszennyezés,
egészségkárosító szokások ellen.
Fogalomtár készítése.
Képek gyûjtése.
Egészségvédelmi jeles napok.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Elõadóképesség. Értékorientáció. Fantázia (szimbólumok). Ítélõképesség, kritika.
Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Megfigyelõképesség. Önkifejezés. Rajz. Összehasonlítási képesség.
Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás.
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Ajánlott délutáni programok

Grafika-rajzok, plakátok. Kerámia-emberábrázolás: egészséges, beteg. Könyvtár-kutatómunka, újságolvasás,
képek keresése. Önismeret-külsõ, belsõ tulajdonságok. Nyelvi játék-közmondások, szólások. Rejtvényfejtés-
képrejtvények.
Illemtan-beteglátogatás, zsebkendõhasználat, egészségügyi intézményekkel, szokásokkal kapcsolatos
illemszabályok.
Szituációs játék-helyzetek. Tanulószoba-fogalmazások készítése. Informatika-böngészés az interneten.
Filmvetítés.

Megjelenõ produktumok

Fogalmazások, fogalomtár, jelenet, szobrok, festmények, némajáték, rajzok, tablók, könyvecske.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Kiállítás rajzokból, tablókból
Jelenetek bemutatása

Módszertani ajánlás

Tudatosítsuk a gyermekekben, hogy az egyik legfontosabb értékünk az egészségünk, szellemi
teljesítményeinket, érzelmi életünket nagymértékben befolyásoló tényezõ.
Személyes döntéseinktõl függnek az életünk során késõbb érzékelhetõ, jelentkezõ következmények, amiért
elsõsorban mi vagyunk felelõsek.
A projekt során váljon világossá a gyermekek számára, hogy az ember élete úgy teljes egész, hogy fizikai,
lelki és szellemi összhangban él önmagával és természeti és szociális környezetével függetlenül attól, hogy
mennyire ép, vagy milyen betegségben szenved.
Átfogó segítséget kaphatunk a filmmûvészet remekeibõl.
Keretjáték lehet: Egy azonosítatlan vírus támadta meg az iskolát.
Iskolánkat kiválasztotta az Egészségügyi Világszervezet egy, Magyarországot reprezentáló egészségügyi
felmérésre. A munkát koordinálja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és a Népjóléti Minisztérium biztosa.
A vizsgálatban részt vesznek a Vöröskereszt és az ANTSZ munkatársai.

Ajánlott oktatási segédanyagok:

Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó
Tibor Ágnes–Grúber Cecília: Kamasznak lenni
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Szombatiné Kovács Margit: Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége
Pauz Westermann Kiadó
Kiss Albert: Emberismeret
Calibra Kiadó
Szabó Judit–Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan 13–14 évesek számára
Magiszter, 1994.
CD-ROM
Varázslatos emberi test
Videofilmek a káros szenvedélyekkel kapcsolatban
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ÉLET, SZÜLETÉS, HALÁL
Projekt 5-8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A gyermek élete. A növények élete. A születéstõl a halálig. Az állatok élete. Az élet keletkezése.
Az élet kutatói. Az élet megszûnése, a halál. Az élet szakaszai. Az ember születése, élete nálunk és máshol a
világon. Élet a Földön. Mi az élet? Teremtés.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Biológia. Drámajáték. Etika. Hittudomány. Hon- és népismeret. Képzõmûvészet.
Könyvtárhasználat. Környezetismeret. Matematika. Mûvészettörténet. Néprajz. Társadalomismeret.
Vallástörténet.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A halál, a gyász téma a mûvészetekben.
A halál, halotti szokások, temetés, temetõk, kálváriák, gyász, túlvilág, halálközeliség, szellemvilág.
A növények és az állatok élettartamai, ,,A legek könyve”.
A növények születése, élete. Élõsarok kialakítása.
A szülés. Az anyaság, az apa szerepe.
A születés. Mi születik ebbõl?
Születésünk titkai.
Amikor még nem voltam.
A születéstõl a halálig, a hagyományok útján.
Állatok és kicsinyeik.
Az állatok szaporodása.
Az élet jelei, jelenségei, megnyilvánulási formái, feltételei.
Az élet keletkezése: tudományos megközelítések.
Az élet terei a Földön: vízben, vízparton, erdõn, mezõn, réten, különleges helyeken.
Az élet vize.
Az élet, születés, halál az irodalomban.
Az ember egyedfejlõdése, az élet szakaszai, az emberek életkora, átlagéletkor: összehasonlítások más
országokkal.
Az ember születése. Hogyan lettem? Hol születtem? Hogyan lett a testvérem?
Az utódok gondozása: ki, mi hogyan neveli kicsinyét?
Mítoszok, legendák, eredetmondák (Istenek születése, A tordai hasadék).
Saját elképzelések ismertetése.
Teremtéstörténet, Biblia.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Elõadói képesség. Elvonatkoztatás. Emlékezet. Fantázia. Idõészlelés. Írásbeli
kifejezõképesség, megfigyelések lejegyzése. Ítéletalkotás. Képolvasás. Könyv-, könyvtárhasználat.
Kreativitás. Moralitás. Olvasás. Önkifejezés. Összehasonlítási képesség, relációk. Rajz.
Számítógéphasználat. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás. Szövegértés.
Szövegfeldolgozás, elemzés. Téri tájékozódás. Utánzó képesség
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Ajánlott délutáni programok

Beás dalkör, mese. Cigányklub – a születés és halál körüli cigány szokások.
Dramatikus játék – életjelenségek eljátszása, mimetikus játék, önkifejezés zenére.
Grafika – eseményképek, ember. Jeles napok – kapcsolódó szokások, hagyományok szertartásai.
Kerámia: állat és emberfigurák.
Könyvtár – kutatómunka.
Tanulószoba-élmények megfogalmazása.
Informatika – ismeretszerzés az Internetrõl, szövegszerkesztés, digitális fotók feldolgozása.
Mesék, mítoszok, mondák.

Megjelenõ produktumok

Árnyjáték, dramatikus játék, festmény, fogalmazás, fotó, gyûjtemény, illusztrációk készítése különféle
grafikai eljárásokkal, kép, képregény, könyvecske, köszöntõk, rajzok, riport, színjáték, tablók.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Könyvecskék, rajzok, tablók bemutatása.
Gyûjtemények: írások, rajzok bemutatása, maggyûjtemény.
Fogalmazások bemutatása, történetek elmondása.

Módszertani ajánlás

Lehetõleg olyan produktumokat hozzanak létre, amelyek térben, idõben és teljességben ölelik át a témakört.
Elsõsorban az egyéni kutatómunka során összegyûlt tudást összegezzék a csoportok.
A beszámolásnak találjanak a gyerekek formát.
Adjunk lehetõséget a gyermek saját körülményeinek, ismereteinek, élményeinek közlésére szabad
önkifejezési technikákkal: rajz, némajáték, szituációs játék, szövegalkotás. Ösztönözzünk a minél szélesebb
körû gyûjtõmunkára, de biztosítsunk eszközöket is: fotókat, kártyákat, képeket, könyveket, munkafüzeteket,
munkalapokat.
A szemléltetõ eszközök készítésében is vegyenek részt a tanulók, pl. fotózás, számítógépes technikák.
A természettudományos szemléletmódot erõsítsük a könyvtárban a szakirodalom használtatásával,
enciklopédikus megközelítésekkel.
Összehasonlító elemzésekbõl következtetések levonása.
Munkaformának a feldolgozás során a csoportmunkát ajánljuk.
A témához kapcsolódó szokások, hagyományok összegyûjtése, könyvbe rendezése.

Példák gyûjtése a világirodalomból, a mûvészetek körébõl.
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Ajánlott oktatási segédanyagok:

A gólya hozza?
A tudomány nagy enciklopédiája.
A világ és az ember  Képes gyermekenciklopédia.
Apáról fiúra.
Bari Károly: Archaikus népi imádságok, énekek (Vigilia 1983/3.)
Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok.
Kiss Albert: Emberismeret.
Magyar néprajz.
Marie-Claude Monchaux: Nekem két születésnapom van.
Marie-Claude Monchaux: Sehány éves kislány.
Másképp Alapítvány, 1997. 23.old.
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban.
Mészáros György: Vallás, ünnepek és hiedelmek a magyarországi cigányoknál (Vigilia 39.évf. 1974/2. 90-
103.o.)
Minden napra egy kérdés.
Nézz körül! Környezetismereti olvasókönyv.
Rostás-Farkas György: A cigányok hiedelemvilága.
Teknõs Péter: Kérdezz! Felelek mindenre.
Tudod-e?
CD- ROM
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába.
Manó Élõvilág.
Zöld Ödön a Földgömbön.
MultiKid- PC program.
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ÉN ÉS A CSALÁDOM
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A család a mûvészetek tükrében. A család földrajzi elhelyezkedése, nemzetisége. A családi közösségek. A
nevek világa. Az én családom, az idõben, a térben. Családfa. Családmodell. Családi album. Családi címer.
Családi konfliktusok. Családi szerepek. Családi történetek, szokások. Családi ünnepek. Családtörténet. Én a
családban. Háztartás. Híres emberek családfája. Rokoni viszonyok.

Érintett tudomány/ területek
Anyanyelv. Drámajáték. Filmmûvészet. Fotómûvészet. Földrajz. Hon- és népismeret. Képzõmûvészet.
Könyvtárhasználat. Környezetismeret. Matematika. Néprajz. Társadalomismeret. Történettudomány.
Címertan. Gazdálkodás.

Lehetséges témafeldolgózási irányok

Személyem.
A családunk földrajzi elhelyezkedése: megyénk, lakóhelyünk, településforma, elhelyezés az ország-,
megyetérképen.
A települések címerei.
Családtörténet: származás, õsök, nemzetiség, eredetmonda, az elõdök foglalkozása.
A cigányok megjelenése Magyarországon.
A családfa fogalma és elkészítése, foglalkozások, földrajzi hely, név alapján.
Statisztika készítése.
Uralkodó családok, írók, költõk, híres emberek, történelmi személyek, köztük levõ családi kapcsolatok.
A családtagok, közeli és távoli hozzátartozók, elnevezése, megnevezése.
Játék a tulajdonnévi alakkal, vezetéknév, keresztnév, becenév, csúfnév.
A családban elõforduló vezetéknevek és keresztnevek, becenevek, csúfnevek összegyûjtése, leírása,
betûrendbe sorolása.
Hírességek egy-egy név kapcsán.
Rokonság: kivel milyen rokoni viszonyban vagyok a családban, relációk: idõsebb, fiatalabb, hol laknak a
rokonaink.
A rokonság szerepe szokások, családi ünnepek, összejövetelek kapcsán.
Összetartozás erõsítése a családban, szûk család, nagycsalád, a kapcsolattartás formái.
Családalapítás.
Családi történetek elmesélése, családi konfliktusok, életmódból eredõ nézeteltérések.
Irodalmi példák a mesék világából és a klasszikus történetekbõl.
Filmek, képzõmûvészeti alkotások, zenés, táncos feldolgozások megismerése.
Családi album készítése, fotók gyûjtése, rajzok, fogalmazások készítése, kinek mi a szerepe, kit mit
dolgozózik otthon, a családtagok foglalkozása.
Feladatok és megbízatások a háztartásban, ebbõl adódó sikerek és problémák.
Versek a családdal kapcsolatban, olvasás.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Betûrendbe sorolás. Együttmûködési képesség. Elõadó képesség. Elvonatkoztatási
képesség. Emlékezet. Erkölcsi ítéletek alkotása. Értékorientáció. Fantázia ( szimbólumok). Helyesírás.
Idõészlelés. Írásbeli kifejezõképesség. Írásképesség. Ítélõképesség. Képolvasás. Konfliktuskezelési képesség.
Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Olvasás. Önkifejezés. Rajz. Összehasonlítási képesség, relációk.
Számítógép használat. Szervezési képesség. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás.
Szövegértés. Szövegfeldolgozás, elemzés. Utánozó képesség. Versírás.

Ajánlott délutáni programok

Bábozás – családi szituációk, konfliktusok. Beás nyelv, mese, dalkör-mûvek, amikben szerepelnek
családtagok, összetartozás, kapcsolatok. Cigányklub- önismeret, származás, családi album, gyûjtemények.
Dramatikus játék- mimetikus játékok. Grafika- rajzok készítése. Informatika – böngészés az interneten.  Jeles
napok- ünnepek, jelen napok a család életében. Könyvtár-kutatómunka, újságolvasás, cikkek keresése.
Önismeret- családi album, fotógyûjtemény. Szituációs játék- családi szituációk, konfliktusok a családban.
Tanulószoba- fogalmazások készítése.

Megjelenõ produktumok

Címerek, családi albumok, családfák, családi költségvetés, fogalmazások, fotók, gyûjtemények, jegyzetek,
képek, képregény, rajzok, riportot, tablók, térképek, üdvözlõlap írása.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.
Kiállítás a fotókból, könyvecskékbõl, rajzokból, tablókból. Gyûjtemények: címerek, fotók, írások, rajzok
bemutatása. Írásmûvek: fogalmazások, jegyzetek, történetek, versek felolvasása.
Riport bemutatása

Módszertani ajánlás

Szubjektív személyi igazolvány készítése, személyi igazolványhoz adatlap kitöltése.
A gyermek saját tapasztalatainak, élményeinek átadása a szabad önkifejezési technikák: rajz, némajáték,
szituációs játék, szövegalkotás által ráhangolódik a témára, lehetõsége nyílik családi problémáit más
szerepekbe helyezkedve feltárni, megismerni egymás életét, ezáltal jobban megérteni a másikat. Ezért is
javasoljuk, hogy a projekt folyamán mindenki nyilvánítson véleményt.
Dokumentáljuk a folyamatot, produktumokat: videofelvételt, fényképezést, hangfelvétel, kötetbe rendezés.
A hatékony tanulás érdekében minél szélesebb körben biztosítsunk önálló ismeretszerzési lehetõségeket:
forráskutatás otthon, interjúk készítése, könyvtári kutatómunka, böngészés az Interneten, eszközök,
munkakártyák készítése, képek, fotók, könyvek, újságok gyûjtése.
Az írást eszköznek tekintjük a témafeldolgozás menetében, ezért szorgalmazzuk, hogy jelenjen meg a más
típusú kommunikációs csatornákon is az írásbeliség (pl. feliratozott némajáték).
Munkaformának az összegzések, bemutatások során a csoportmunkát ajánljuk.
A csoportok családokat alakítanak, megvalósítási formák alternatívái. (pl. ezt fel lehet használni matematikai
kombinációra).
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Ajánlott oktatási segédanyagok

Boda Edit: Médiakalauz 2. Mozgóképkultúra, médiaismeret 9–12 éveseknek
Magyar Média Mûhely
Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997
Homor Tivadar: Önmûvelés munkafüzet 7–8. évfolyam
ELTE ÉKP KÖZPONT, 1996
Petõ Katalin: Család és lakóhely Társadalomismeret 4. osztályosoknak
Calibra Kiadó
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó
Tibor Ágnes- Grúber Cecília: Kamasznak lenni…
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Frank Róbert: Kicsik és nagyok
Ságvári Endre Könyvszerkesztõség, 1980
Dr. Körmendy István- Dr. Székely Lajos: A családi élet iskolája fiúknak
Magyar Vöröskereszt, 1985.
Dr. Csabay László–Dr. Göllesz Vitor: Anyák képeskönyve
Magyar Vöröskereszt, 1986.
Dr. Petheõné Kocsis Erika: A család az egészségért
Országos Egészségnevelési Intézet, 1986.
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban
Calibra Kiadó
Szabó Judit–Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan 13–14 évesek számára
Magiszter, 1994.
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába – CD-ROM
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GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS FALUN
Projekt 5-8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Falutörténet. Falvak a világban. Alaprajz. Intézmények. Lakosság. Falusi szokások. Falusi házak.
A jövõ falvai. Gazdálkodás falun. Környezetvédelem. Biotermelés.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Biológia. Néprajz. Építészet. Kémia.
Irodalom. Képzõmûvészet. Filmmûvészet.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A falusi gazdálkodás fejlõdése az õskortól napjainkig.
Falumodell építése, különbözõ típusú falvak alaprajzának elkészítése.
Falutörténeti kutatás; neve, címere.
A parasztság rétegezõdése.
Parasztház modellezése (makettkészítés; vályogtégla vetése).
A természeti és közlekedési viszonyok hatása a falu életére.
Közlekedés a faluban, faluból, menetrend ismertetése.
Falusi munkák évszakonként.
Õsi magyar állatfajták.
Jellegzetes magyar növények.
A mezõgazdasági gépek, eszközök fejlõdése (gémeskút, ásott kút modellezése).
Gazdálkodás falun:

Növénytermesztés: háztáji, szövetkezeti, fólia alatti.
Állattenyésztés: ridegtartás, különleges állatfajták a környékünkön (strucc).
Szolgáltatás, kereskedelem.
Gazdasági épületek makettjeinek elkészítése.
Biogazdálkodás.
Hulladékhasznosítás módjai.
Erdõgazdálkodás.

Környezetvédelem. Trágya – mûtrágya.
Mérések, számítások – termõterület, mag, palánta szükséglet.
Terménytárolási, tartósítási módok: füstölés, aszalás, fagyasztás, vermelés.
Falujáték intézményekkel, panaszkezelés, saját falu megalkotása.
A falusi gazdálkodáshoz kapcsolódó cigány mesterségek (szögkovács, köszörûs).
Játsszunk falut! Falusi életkép.
Falusi szokások, pletykapad, disznóölés, a kocsma, a közös munka, stb. – visszaemlékezés.
Hírcsatornák a faluban: a pletyka mint hírforrás, hirdetõtábla, kisbíró, stb.
Adatok a faluról: a lakosság növekedése, életkori megoszlása, terület, népsûrûség, fogyasztás, költségvetés,
átlagbér, hány ház, mekkora alapterülettel.
Jövõjáték falun, milyen lesz a falu 100 vagy 200 év múlva.
Legszebb és legcsúnyább ház a faluban.
Karácsony, húsvét, jeles napok falun.
Állatok, növények – jelképek a népszokásokban.
Dalok a paraszti munkáról.
Idõjóslás, közmondások
Irodalmi szemelvények a falusi emberek életérõl.
Jeles filmalkotások a témában.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz és mûszaki rajz készítése. Idõészlelés.
Terület, felszín, térfogat, % -k számítás, adat összehasonlítás, adatelemzés.
Menetrend és telefonkönyv használat. Makett, modell készítése. Képzelet fejlesztése.

Ajánlott délutáni programok

Falukutatás Boronkán. Kertészet látogatása, falusi virágoskert kialakítása. Kutatómunka a WEB-en.
Helységnévtábla készítése tûzzománc technikával. Falusi ételek: kerti fõzés. Terménytartósítás: befõzés,
füstölés, aszalás. Fából készült mezõgazdasági eszközök. Faluépítés: makett, modell.
Kerámia házak mintázása. Múzeumlátogatás. Struccfarm Horvátkúton. Filmnézés: Móricz: Pillangó.
Szabó Pál: Isten malmai. Visszaemlékezések gyûjtése: a család régi mezõgazdasági munkái.
Növénynevelés.

Megjelenõ produktumok

Könyv, modell, makett, színdarab, jelenetek, képek, grafikák, szobrok, tervrajzok, tablók, gyûjtemények,
díszletek, jelmezek, motívumok gyûjtése.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.
A produktumok bemutatása. Színielõadás.  Közmondások, dalok szövegének lejegyzése. Idõjóslások –
kiskönyv készítése. Magyar állat és növényfajták – könyvkészítés vagy tabló. Térképkészítés.
Irodalomjegyzék összeállítása a témáról. Könyvajánlás készítése. Cigánykenyér sütése.
Fonóban vagy kukoricafosztás – életkép összeállítása.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
A falujáték személyességét keretjátékkal biztosíthatjuk, a keretjáték lehet, amikor mi a projekt idejére falut
alkotunk, nevet adunk magunknak, címert készítünk, tisztségviselõket választunk, elkezdjük tervezni a
házakat, a falu rendszerét, generálhatunk problémákon keresztül falufejlesztést, illetve konfliktusokon
keresztül gyakorolhatunk konfliktuskezelést.
Lehet keretjáték egy idõutazás, amelyben õskortól kezdve építünk egy falut mintegy idõbeli játékban.
A projektfeldolgozás menetét kutatással is kifejthetjük, telefonkönyv, térkép, könyvtár, internet, terepkutatás,
múzeum, sajtófigyelés.
A projektfeldolgozása során színdarabkészítést is végezhetünk, mikor a jelmezek és szerepek kiosztása,
tervezése, történet kitalálása lehet segítségünkre a projekt tartalmának közvetítéséhez.
Lehet a témát a fizikai konstrukció oldaláról kifejteni, amikor terepasztalt készítünk, modellezzük a
természeti környezetet, a házakat, utakat, kiépítjük a közmûvet, szolgáltatásokat végzünk.
A kapcsolatteremtési technikák gyakorlása.
Tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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FÖLD
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A Föld jövõje. A Föld hangjai. A Föld keletkezése. A Föld napja. A Föld története. A földrészek felfedezése.
Az élet övei a Földön. Élõ és élettelen környezetünk a Földön. Emberek a Földön.
Ez egy Földünk van. Fedezzük fel a Földet!. Fehér foltok a Föld térképén. Földünk. Földünk kincsei.
Helyünk a Földön. Hidroglobusz, a kék bolygó. Környezetvédelem.
Környezetvédelmi és természetvédelmi jeles napok. Otthonom, a Föld.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Állattan. Ásványtan. Etnográfia. Film. Filozófia. Földrajz. Képzõmûvészet. Matematika.
Növénytan. Ökológia.  Könyv- és könyvtárhasználat. Topográfia. Történettudomány.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A Föld nevû bolygó, kontinensek.
A Föld benépesítése: élõlények élettereinek természetföldrajzi okai.
A Föld népessége: népcsoportok, népek, nemzetek, országok.
Múzeumlátogatás: ásványgyûjtemény megtekintése a helytörténeti Múzeumban.

      Természettudományi Múzeum Budapest.
                               Mezõgazdasági Múzeum Budapest.
                               Magyar Nemzeti Múzeum Budapest.
                               Földtani Intézet Budapest.
Kirándulás a geológiai képzõdményekhez: A Balaton – felvidék, A Ság-hegyi tanösvény.
Élõ és élettelen környezetünk védelme: Mentsük meg a Föld kincseit!
Mit tehetünk a Földért? Cselekvési programok kidolgozása.
Védett növények és állatok a Földön, a Vörös könyv Látogatás a Városi Könyvtárban:
A lakóhelyünk természeti környezetének térképrajza.
A Föld jövõje. Milyen lesz a Föld, ha?
Képeslapok tervezése, készítése.
Környezetvédelmi és természetvédelmi plakátok készítése.
Környezetvédelmi és természetvédelmi jelvények tervezése.
A nagy földrajzi felfedezõk életútja.
A Föld magyar felfedezõi.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Adatok statisztikai feldolgozása. Emlékezet. Fantázia .  Formalizált gondolkodás:
táblázatok, grafikonok. Idõészlelés: földtörténeti korok. Képolvasás. Könyv-, könyvtárhasználat.
Kreativitás. Olvasás. Rajz. Számítógép használat. Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás.
Szövegelemzés. Szövegértés. Téri tájékozódás: térképolvasás, térképvázlat felhasználása. Viselkedéskultúra.
Vizuális kommunikáció.

Ajánlott délutáni programok

Grafika-rajz. Illemtan: közintézmények illemszabályai. Kerámia. Könyvtár-kutatómunka.
Környezetvédelmi és természetvédelmi filmek, rajzfilmek megtekintése. Kutatómunka az interneten.
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Multicenter programokon információszerzés. Múzeumlátogatás. Tanulmányi séták a lakóhelyen és
környékén. Tanulószobán fogalmazások készítése. Természetjárás.

Megjelenõ produktumok

Fogalmazások, gyûjtemények, jelvény, könyvecske, képek, képeslap, plakátok, rajzok, színi elõadás, tablók,
térképvázlatok.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégezni.
Fogalomtár bemutatása. Gyûjtemények: írások, képek, kõzetek, rajzok, bemutatása. Írásmûvek:
fogalmazások, élménybeszámolók. Könyvecskék, rajzok, tablók bemutatása. Színjáték.

Módszertani ajánlás

A gyûjtõmunkát helyezzük elõtérbe, valósítsunk meg minél több kirándulást.
A manuális technikákkal, vizuális kommunikáció útján alkotott produktumokat, tablókat, könyvecskéket
hassa át az ökologikus gondolkodás.
Törekedjünk minél több cselekvésben megnyilvánuló, a magatartást befolyásoló példát bemutatni.
Munkaformának ajánljuk keretjátékként Utazás a Föld körül, a Föld meghódítása, a nagy földrajzi felfedezõk
szerepébe helyezkedve rekonstruálni az expedíciót.

Ajánlott oktatási segédanyagok

A tudomány nagy enciklopédiája AQUILA Kiadó
A világ és az ember Képes gyermekenciklopédia
Az élõvilág kisenciklopédiája Usborne  Park Kiadó
Földrajzi kisenciklopédia Usborne Park Kiadó
A Föld, amelyen élünk Természetföldrajzi környezetünk tankönyve
Mozaik Oktatási Stúdió
Ballér Judit: A Föld Juventus Kiadó
Keith Lye: A Föld Móra Kiadó
Kovács–Lövey–Wild: Földünk I–II. Poli- Kvitt Kiadó
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban
Petõ Katalin: Család és lakóhely  Társadalomismeret  4.osztályosoknak
Szili István: Természetföldrajzi környezetünk Tankönyv 12 éves tanulók részére.
Pauz-Westermann Kiadó
Szili István: Röptében a világ körül Tankönyv 13 éves tanulók részére.
Pauz- Westermann Kiadó
CD-ROM
Zöld Ödön a Földgömbön
Dél-Amerika
Észak-Amerika
Afrika
Videofilmek
Megsebzett bolygó sorozat
A Paradicsom meghódítása
Diafilmek
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HAZÁM
Projekt 5-8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Országépítés, tervezés. Honfoglalás. Magyarok a nagyvilágban. Hazát „cserélni”. Külföldi kapcsolatok.
Magyarország 100 év múlva. Ha én lennék a miniszterelnök.
Hazaszeretet, otthonom, utcám, településem szeretete a cselekvések szintjén.
Kisebbségek Magyarországon és másutt.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv és irodalom. Matematika. Társadalomismeret. Földünk és környezetünk. Mûvészetek.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Képzeletbeli országalapítás, országépítés.
Honismereti kutatás.
Az érintett tudások:
Magyarország földrajzi helye – Közép-Európa, Kárpát-medence.
Magyarország nagy tájai.
Növény- és állatvilág.
Nemzeti parkok.
Távolságok, magassági számok, települések lakosságának száma, népsûrûség.
Államforma, fõváros.
Jelképek: zászló, címer, Himnusz.
A magyar nyelv.
A magyarság történelmének néhány fontos eseménye, kiemelve a honfoglalást és az államalapítást –
Milleneum.
Nemzeti ünnepeink.
Történelmi személyiségek: Géza fejedelem, I. István, Kossuth Lajos, Széchenyi István.
Miben van a nagyságuk?
Nagy írók, költõk: a magyar nyelv.
Zeneszerzõk: Egressy, Erkel, Liszt, Bartók, Kodály.
Festõk.
Néprajz-nyelvjárás, építészet, népviselet, hagyományok, népzene, néptánc.
Itt születtem: szülõk, nagyszülõk, család, barátok.
Jó magyarnak lenni – akikre ma büszkék lehetünk – ha felhangzik a magyar Himnusz.
Iskolai eredmények a világban – a mi iskolánk helye, eredményei.
„Mi dolgunk a világon?”- Mit tehetsz te gyerekként a hazáért?
Minden részterülethez ifjúsági regények somogyi és marcali vonatkozások önálló kutatómunkában.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegértés, szövegfeldolgozás. Önálló szövegalkotás, kifejezõképesség. Tér- és idõészlelés, tájékozódási
képesség. Manuális képességek. Felelõs környezeti magatartás képessége.
Zeneértõ képesség.
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Ajánlott délutáni programok

Könyvtári kutatómunka. Zenehallgatás, Himnusz (Szózat) megtanulása. Marcali nevezetes épületei – rajz,
kerámia. Emléktáblák a városban (szobrok). ászló- és kokárdakészítés. Címerek, hadizászlók rajza. Néptánc.

Megjelenõ produktumok

 „Nekem szülõhazám” címmel zene, vers, dal, tánc, egy délutánban, „útikönyv” Irodalmi mûsor nemzeti
ünnepünkre „Hazám” címmel, szépkiejtési verseny, szavalóverseny, Magyarországról, kiállítás: zászlók,
címerek, egyenruhák, népviseletek, Magyarország növényei, állatai.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Október 23-ra, vagy Március 15-re befejezve a projekt-hét (amennyiben ez lehetséges!) és ennek a napnak a
kitöltése az osztályok munkájának összehangolásával pl. faliújság, kiállítás, emlékmûsor, szépkiejtési
verseny, stb.
Vagy: osztályonként meghatározott idõkeretben egy-egy önálló bemutató önálló írások, vers, dal, tánc
felhasználásával.
Országbemutatás: Gyere nyaralni Seholsincs országba!

Módszertani ajánlás

Seholsincs ország építése: térképpel, szerepekkel, elnevezésekkel, területi felosztással, jelképekkel,
történettel és természetföldrajzzal, társadalomépítéssel. A játék során a levelezéssel a pedagógusok
válaszolnának a gyermekek feltett kérdéseire. Közben a rögzítés a térképen könyvben jelmezekkel történne.
Országimázs: Utazz el Seholsincs országba!

,,Barátom Magyarországon” külföldi levelezõpartneremnek bemutatom a hazámat.
,,Milleneumi utazás” az államalapítástól az ezredfordulóig
,,Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent” – földön kívüliek érkeztek hozzánk – javasolt keretjátékok.
,,Édes hazám”… irodalmi beállítódással a téma feldolgozása egy költõhöz, egy korszakhoz vagy versekhez
kapcsolva.
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AZ IDÕ
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Az idõmérés eszközei. Az idõ mértékegységei. Különbözõ órák. Idõszámítás a történelemben.
Évtized, évszázad, évezred fogalma, játék az idõszalagon. Millennium, millecentenárium eseményei,
jelentõsége hazánkban, a világon, a vallásban. Az emberi élet idõszakai. Nappalok és az éjszakák
váltakozása. Évszakok váltakozása. Év–hó–nap–évszakok–évek. Játék az idõvel. Gazdálkodás az idõvel.
Idõzónák. Naptárak. Szökõév.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Építészet. Mûvelõdéstörténet. Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Idõutazás az idõgéppel.
Hajónapló készítése.
Az idõ mértékegységei, fejlõdésük.
Az idõmérõ eszközök és fejlõdésük.
Millenniumi programajánló.
Idõszámítás gyakorlásához fejlesztõ játék készítése.
Napóra, homokóra készítése.
Idõszámítás a történelemben.
Naptárak – eltérõ idõszámítás.
Emberi élet szakaszai: születés – gyerekkor – ifjúkor – felnõttkor – öregkor.
Idõmérõ eszközök: napóra, vízóra, homokóra.
Szólások, közmondások gyûjtése a témáról.
Nappalok – éjszakák; napfogyatkozás, holdfogyatkozás.
Holdfázisok.
Év–hó–nap–óra.
Idõbecslés, idõtartam – a relativitás fogalmának érzékeltetése.
Napirend – gazdálkodás az idõvel.
Idõzónák.
Horoszkóp, állatövi jegyek, kínai horoszkóp.
Nincs semmire idõm – érvek, ellenérvek felsorakoztatása – vita, esszé.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás. Gondolkodási mûveletek:
összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések levonása.
Manuális képességek: makettkészítés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség.
Tájékozódási képesség: térképhasználat.
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Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Napóra, homokóra készítése. Csillagképek – rajzkészítés, tûzzománc készítése.
Idõpont számítása az idõzóna alapján. Naptárkészítés számítógéppel.
Virágóra készítése az iskolaudvaron.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, hajónapló, idõgép, idõmérõ eszközök, esszé, virágóra, fejlesztõ játék,
programajánló.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása. Holdfázisok,
napfogyatkozás, holdfogyatkozás – naptár. Idõmérõ eszközök modelljei. Dramatikus játék az idõ
kihasználásáról. Óramodell készítése, kiállítás különbözõ óraszámlapokból

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Lehet keretjáték egy idõutazás, amelyben õskortól kezdve napjainkig bárhol megtekinthetjük a világot,
mintegy idõbeli játékban.
Az idõmérõ eszközök fejlõdését könyvtári kutatómunkával ismerjék meg a gyerekek, ezek fejlõdésére is
épülhet a téma feldolgozásának gerince.
A kapcsolatteremtési technikák gyakorlása.
A tervezés megtanítása, munkaszervezés gyakorlása, csoportalakítás elvei, szerepek a csoportban.
Reakció rendkívüli helyzetekre, konfliktuskezelés.
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ISKOLA, ISKOLÁM
Projekt 5-8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Oktatástörténet. A magyar iskola története. Iskolák a világban. Marcali iskolái – iskolatípusok.
A Hétszínvirág Iskola története. Iskolaépületek. Alaprajz készítése. Mérések, becslések.
Iskolai dokumentumok vizsgálata. Iskolai munkakörök. Utazás, menetrendhasználat.
Étkezési szokások, heti étrend

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Építészet. Mûvészettörténet. Irodalom.
Biológia. Néprajz.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Iskolafajták, az oktatás története az õskortól napjainkig.
Anyaggyûjtés a régi magyar iskolákról.
Iskolák a nagyvilágban.
Anyaggyûjtés, riportkészítés Marcali jelenlegi iskoláiról.
A mi iskolánk története.
Iskolamúzeum kialakítása.
Az iskolaalapítás.
Az iskolai dokumentumok vizsgálata – alapító okirat, pedagógiai program, tantárgyak, tantervek,
költségvetés, SZMSZ, stb.
Az elképzelt iskola dokumentumainak megalkotása.
Iskolaépület tervezése, felépítése – makettkészítés.
Osztályberendezés, az iskolai külsõ környezet kialakítása.
Az iskola jelképeinek megtervezése – jelvény, zászló, címer, egyenruha, fejléces papír, közös dal, ellenõrzõ,
napló, stb.
Az iskola dolgozóinak kiválasztása, a kiválasztás szempontjainak megfogalmazása.
A jelentkezõ dolgozó pályázatának elkészítése, felvételi beszélgetés, új típusú önéletrajz készítése.
Igazgatóválasztás.
Tanulói felvétel.
Az iskola menedzselése.
Órarend összeállítása, programtervezés.
Az étkezés megszervezése, heti étrend kialakítása.
A tanulók utaztatásának megszervezése, menetrend használata.
Iskolai segédeszközök készítése.
Fejlesztõ feladatlapok összeállítása.
Találkozó szervezése régi diákokkal.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás.
Gondolkodási mûveletek: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása. Manuális képességek: makettkészítés. Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka.
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Kommunikációs képesség. Tájékozódási képesség: térképhasználat, menetrendhasználat.
Környezetbarát szemlélet kialakítása.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Számítógépes foglalkozás, Internet használat. Kertészet, iskolai környezet
kialakítása. Tûzzománc, kerámia – a jelképek elkészítése. Bábkészítés – iskolai egyenruha.
Szituációs játék – riportkészítés a marcali iskolákban. Grafika – iskolagaléria.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, tablók, térkép, riportok, iskolai dokumentumok, jelképek, egyenruha, dal, mûvészeti
alkotások.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.
Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása.
Riport bemutatása az iskolarádióban. Az elkészült jelképek felajánlása az iskolavezetésnek hasznosításra, a
javaslat megfogalmazása. Dramatizálás: bemutatkozik az új nevelõtestület

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
Keretjáték: Az oktatási miniszter megszünteti a Hétszínvirág Iskolát, de lehetõséget biztosít egy új iskola
megteremtésére. A projekt idejére iskolát alkotunk, nevet adunk magunknak, címert, egyenruhát, jelvényt
készítünk, igazgatót választunk, nevelõtestületet szervezünk, megtervezzük az épületet, a berendezést, a
külsõ környezetet. Megalkotjuk az iskola dokumentumait, megszervezzük az iskolai életet.
A szülõk bevonhatók a heti munkába, iskolai emlékeikrõl beszámolót tarthatnak, tárgyi emlékeiket kiállításra
behozhatják.
A gyerekek a projekt során gyakorolják a csoportalkotást, a kooperatív technikákat, és a lehetséges
csoportbeli szerepeket megtapasztalhatják.



574 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám

DEMOKRÁCIA, JOGOK, ÁLLAM, ÁLLAMPOLGÁRSÁG
5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Demokrácia, jog, állam, állampolgárság definiálása – kutatás. Amit már tudunk! Amit tudni szeretnénk! –
listázás a témákkal kapcsolatban. Jogi szótár szerkesztése. Athéni demokrácia – a demokrácia nyomon
követése a történelem folyamán. Törvény, jog – Mikor hozták az elsõ ítéletet?
Törvényhozás – Mikortól? Miért? Alkotmány. Törvénykönyv alkotása.
Szavazás – Népszavazás vagy választott képviselõ által történõ szavazás?
Cserépszavazás – dramatizálás. Párt. Állam – régen és ma.
Köztársaság – könyvtári kutatás, történelmi áttekintés. Lakosság.
Etnikum, nemzetek, nemzetiségek – Milyen sorsuk volt régen? Milyen van ma?
Vallás, szekta. Elképzelt állam. Alaprajz, makett. Intézmények – saját államon belül.

Érintett  tudomány/terület

Történelem. Földrajz. Matematika. Biológia. Néprajz. Építészet. Jogtudomány. Irodalom. Zene.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Az érintett fõfogalmak kutatása, értelmezõ szótár írása és illusztrálása.
A fogalmak pontosabb megértésének céljából látogatás a bíróságon, rendõrségen, önkormányzatnál. (Ha
megoldható, akkor egy igazi tárgyaláson, egy rendõrségi kihallgatáson, egy önkormányzati ügyintézési
folyamatban vegyenek részt.)
Kutatás a múltban: cigányság eredete, sorsuk nyomon követése a történelem folyamatában. A talált adatok
könyv formában történõ megszerkesztése. A saját, elképzelt állam megalkotásában a számukra érdekes
hagyományok beépítése. Deportálás régen és ma. A gettó, mint ma is élõ fogalom meghatározása,
alkotása.(Milyen jogsérelem éri az odakerült embereket?)
Cigányköztársaság létrehozása, a közintézmények megjelenítése, maketten való elkészítése.
Állam: a gyerekeknek ki vagy mi testesíti meg az államot? „Gyerekszáj” címmel egy diákszótár
szerkeszthetõ (a többi fõfogalommal együtt).
Államvezetõk: pozíciók meghatározása a feladatkörökkel együtt, és egy album készítése, melynek alapján a
saját köztársaságukban kioszthatják a vezetõi posztokat.

Állampolgárok: jogok meghatározása, a segítségkérés lehetõségei. Vitára bocsátható kérdés, hogy a
cigányköztársaságban minden polgár teljes jogú lesz-e, vagy jogában megfosztják valamely
szempontot figyelembe véve társaikat (bõrszín, szemszín, hajszín, magasság)? Mire szolgál a
személyi igazolvány? Miért és mire használjuk az útlevelet?
Hivatali munkakörök: önkormányzat, rendõrség, bíróság, iskola, kórház.- Milyen munkakörökkel
találkozik a fent említett helyeken? Jelmezkészítés, dramatizálás, útmutató készítés tervezhetõ, mint
produktum.
Földrajzi áttekintés: Európa, azon belül is Magyarország elhelyezkedése – az országhatár
megfigyelése, térkép készítése. A határ szerepe, a határõrök, katonák feladata. Egy háborús helyzet
megjelenítése bábbal, némajátékkal. Katonadalok gyûjtése, elõadása egy történet köré építve.

Iskola, mint Hétszín köztársaság. A diákköztársaság mûködésének elképzelése, posztok és feladatok
meghatározása. A tanulói jogviszony fogalma, a gyermeki jogok összegyûjtése, megvitatása.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajz és mûszaki rajz készítése. Idõészlelés.
Színjátszáshoz kapcsolódó képességek. Énekléshez kapcsolódó képességek. Számfogalom bõvítése.
Manuális képességek. Kommunikációs képességek. Identitástudat erõsítése.
Felelõsségvállalás a szûkebb és bõvebb környezetben.

Ajánlott délutáni programok

Látogatás a rendõrségen, a bíróságon, az önkormányzatnál – Gyermeki jogok- jogi szótár készítése,
szituációs helyzetek, „államtérkép” készítés – hálóterv a politikai posztok átláthatóságának megkönnyítését
szolgálva. Kutatómunka az interneten.
Az elképzelt állam jelképeinek megformálása tûzzománcon, varráson, kerámián.
Magyaros ételek fõzése. Államépítés- makett. Kerámia házak mintázása.

Megjelenõ produktumok

Könyv, modell, színdarab, képek, grafikák, szobrok, tervrajzok, tablók, gyûjtemények, díszletek, jelmez,
szótár.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.
Színielõadás. Kiállítás a kézmûves foglalkozásokon elkészített munkákból. Könyv, tabló, szótár bemutatása
(könyvbemutató).

Módszertani ajánlás

Indítható egy játékkal:
A köztársasági elnök levelet küld a csoportnak, hogy Magyarország területén kiválaszthatnak egy területet,
amit úgy rendeznek, és úgy irányítanak ahogy elõzetesen megtervezik . Egy dolgot azonban figyelembe kell
venniük: teljesen üres, épület nélküli területet kapnak, nem marad más, mint a természet csodás és rengeteg
lehetõséget kínáló világa, ám feltétlenül vegyék figyelembe annak kiszámíthatatlanságát!
Megkezdõdhet a kutatás. Megállapodás alapján csoportok alakulnak, akik a fent említett fogalmak
kutatásába kezdenek.(iskolai és városi könyvtár, WEB, múzeum).
Egy olyan lista összeállítása, melyen összegyûjtik, hogy az aktuálisan kutatott fogalomról mit tudnak, és mi
az, amit még szeretnének megtudni.
Ha a definiálható fogalmakat megértették, és megalkottak egy fogalomszótárt, akkor láthatnak neki elõdeik
felkutatásának. A cél egy általuk létrehozott cigányköztársaság megteremtése, melynek elsõ lépéseként
megnézik, hogy melyik történelmi korban, hol találnak cigányokat? Pontosan mely területrõl származnak,
milyen életet éltek, milyen szokásaik voltak?
A talált információkat könyv formájában megszerkesztik.
Szervezzék meg az életüket! Vitassák meg, hogy a felkutatott hagyományok közül mi az, amit beépítenek?
Gondolják végig, hogy milyen pozíciójú vezetõkre van szükség egy mûködõképes köztársaságban? Milyen
mesteremberekre van szükség?
Elkezdõdhet a területrendezés:
Tervrajz készítése, mi hova kerül? –Vegyék figyelembe az adott éghajlati viszonyokat, a kiválasztott terület
pontosan hol helyezkedik el Magyarország területén, milyen domborzati viszonyok ölelik körül? A tervnek
pontosan tartalmaznia kell, hogy hol helyezkednek el a lakóházak, a megmûvelhetõ területek (élelemforrás).
A különbözõ jogi és közintézmények elhelyezése, mûködésének beindítása.
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KÖZLEKEDÉS
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Közlekedési eszközök. A kerék fejlõdése. Séta a Közlekedési Múzeumban. Közlekedési szabályok.
A jövõ közlekedési eszközei. Utazás illemtana. Kerékpárszerelés. Környezetvédelem.
Sportversenyek közlekedési eszközökkel. Jármûfejlesztés.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Építészet. Mûvészettörténet.
Irodalom. Technika. Mûvészetek. Sport.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Közlekedési eszközök listája – lexikonkészítés.
Memóriajáték összeállítása.
Közlekedési eszközök megjelenítése a mûvészetekben.
A kerék fejlõdése – meseírás, mesekönyv készítése.
Jegyrendelés: telefonon, interneten.
Útvonaltervezés.
Sebesség-menetidõ számítás, grafikonkészítés.
A közlekedés szabályai: KRESZ.
A helyes viselkedés jármûvön, földön, vízen, levegõben.
Jelenet összeállítása jellemzõ viselkedési módokból.
Tervezzük meg a jövõ közlekedési eszközét.
Kerékpárjavítás.
Útvonalnapló.
A jármûvek fejlõdése.
A közlekedés környezetvédelme.
A vándorló cigányok közlekedési eszközei: sátoros kocsi, mutatványos bódé, lakókocsi.
Közlekedéssel kapcsolatos viccek gyûjtése.
Sportversenyek – autó, motor, kerékpár.
Ember hajtotta közlekedési eszközök.
Az üzemanyag fajták.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Rajzkészítés. Idõészlelés. Dramatizálás.
Gondolkodási mûveletek végzése: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása. Manuális képességek fejlesztése, makettkészítés, modellezés.
Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség fejlesztése.
Tájékozódási képesség fejlesztése: térképhasználat. A technikai újítások, tervezés, kivitelezés
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Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Internet használata. Jegyrendelés, útvonalterv készítés az internet segítségével.
Séta a buszpályaudvarra és a vasútállomásra. Filmnézés: Gladiátor. Ben Hur.
Könyvjegyzék összeállítása a témához. Térképhasználat: a fõváros közlekedési eszközei.

Megjelenõ produktumok

Könyv, irodalomjegyzék, makett, modell, tablók, térkép, útinapló, útvonalterv, mesekönyv, jelenet.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie. Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek
bemutatása. A mese dramatizálása. Jelenetek elõadása. Útvonalterv, útinapló.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Keretjáték lehet:
Öt nap alatt a Föld körül – útvonal terv, közlekedési eszközök felhasználása, úti csomag összeállítása,
felelõsök megválasztása.
Palackposta: segélykérõ levelet találtunk a vízben. Kutassuk fel a levél íróját az általa megadott helyen.
Utazás megszervezése.
Hajótörést szenvedtünk: hogyan hasznosítanánk meglévõ ismereteinket a sziget közlekedésének
megtervezésében és megvalósításában.
Lehet egy idõutazás, amelyben õskortól kezdve építjük a közlekedési eszközöket, mintegy idõbeli játékban.
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MÉDIA, ÚJSÁG, TELEVÍZIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A tömegkommunikáció története. Médiafogyasztási szokások. Filmelemzés. Milliók kedvence a
szappanopera. Videoklipp. A tömegkommunikáció intézményei. Mi mennyibe kerül?

Érintett tudomány/területek

Történelem. Technikatörténet. Fizika. Iparmûvészet. Zenetörténet. Vizuális kultúra. Mûvészettörténet.
Filmtörténet. Filmmûvészet. Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Hogyan kommunikálunk? Hogyan teremtünk kapcsolatot másokkal?
Mimika, gesztus, testtartás.
Kapcsolatteremtõ játékok.
A hang.
Hang a telefonon át.
Hogyan telefonálunk?
Telefonillemtan.
Médium, média, tömegkommunikáció.
A hír és a médiumok.
A könyv: a könyvkészítés története.
Könyvmûfajok.
Tájékozódás a könyvtárban.
Sajtótermékek.
Újságírók, szerkesztõk, nyomdászok.
Sajtómûfajok.
Fényképezõgép.
Családi fotók, fényképolvasás.
Képek, amelyek informálnak, dokumentálnak, erõsen hatnak ránk.
Magnetofon, rádió.
A rádió feladatai.
Hogyan készül a rádiómûsor?
A rádiózás mûfajai, a mûsortípusok.
Film. A filmkészítés története.
Mozdul a kép
Hogyan mond el a film egy történetet?
Filmes kifejezések, trükkök.
A film formanyelve.
Filmmûfajok.
A televízió.
A televíziózás története.
A televízió feladatai.
Tévéadók, tévémûsorok, közönség.
A televíziózás mûfajai, a mûsortípusok.
A televízió formanyelve.
A reklám.
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A reklám funkciói.
A reklám megjelenési formái.
Számítógép.
Az elektronikus levél.
Szolgáltatások.
Internet.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás, írásbeli kifejezõképesség. Rajz. Idõészlelés.
Dramatikus képességek. Színjátszáshoz kapcsolódó képességek. Manuális képességek fejlesztése.
Kommunikációs képesség fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése. Térlátás fejlesztése.
Döntésképesség. Vitakészség. Képi látásmód.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Számítógépes foglalkozáson tallózás, Internet, WEB -oldal tervezés.
Animációs filmkészítés. Újságcikk megírása. Kisfilm készítése. Riportkészítés rádiómûsorba.
Fotósorozat készítése. Jelenet, történet dramatizálása.

Megjelenõ produktumok

Könyv, újságcikk, fotósorozat, riport, tablók, film, kérdõív, forgatókönyv.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.
A produktumok bemutatása kiállítás formájában. Rádiómûsor meghallgatása. Az elkészült filmek
bemutatása.

Módszertani ajánlás

Lehet keretjáték a projektfeldolgozáshoz szerkesztõség (újság, rádiós, televíziós) alakítása. A csoportok
megtervezik a mûsorrendet, rádióújságot szerkesztenek, hírmûsort, riportot, esti mesét, reklámot, kisfilmet
készítenek.
A projektfeldolgozás menetét kutatással is kifejthetjük, a tömegkommunikáció történetét feltárva, a
hordozókat, mûfajokat csoportosítva.
Kiindulhatunk konkrét mû elemzésébõl, kifejtésébõl, ezen megmutatva az alkalmazott, felhasznált elemeket,
ezek fejlõdését.
Felmérhetjük az iskola tanulóinak és dolgozóinak médiafogyasztási szokásait. Ezeket kiértékelve
dolgozhatjuk fel a projektelemeket.
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OTTHONOM, LAKÓHELYEM, LAKÁSOM
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A lakóhelyem közösségei. A település közintézményei: közigazgatási, kulturális, egészségügyi, biztonsági és
törvényességi és egyéb intézmények. A világ otthonai. Az aprófalvaktól a világvárosokig. Életünk színterei.
Gondolataim a otthonomról, hazámról, lakóhelyemrõl.
Haza és szülõföld az irodalomban, a képzõ -, film-, fotómûvészetben és a zenében. Környezõ települések.
Lakások a világban. Nemzeti jelképeink, történelmi emlékhelyek. Otthonom, a világ.
Települések jelképei, emlékhelyek. Települések, otthonok ábrázolása a képzõmûvészetben.
Településformák. Településmodell. Településtörténet.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Címertan. Építészet. Filmmûvészet. Fotómûvészet. Földrajz. Hon- és népismeret.
Irodalom. Képzõmûvészet. Könyv- és könyvtárhasználat. Matematika. Néprajz. Társadalomismeret.
Topográfia. Történettudomány. Zenemûvészet.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Otthonom, a világ: földrajzi elhelyezkedés, behatárolás, nemzet, nemzetiség.
Földrajzi helyzetünk: A világegyetemtõl a lakásig.
A település bemutatása a szerkezet, a jellegzetességek, a közösségek szempontjából.
A települések címerei.
A környezõ települések.
A települések formái, a települések összehasonlítása, a település adatainak elemzése.
Helytörténeti kutatások a település életérõl, múzeumlátogatás, emlékhelyek felkeresése.
Riportkészítés.
A települést bemutató prospektus tervezése, összeállítása. ,,Idegenvezetés a lakóhelyünkön”
Hol vagyok otthon? Otthonom, lakóhelyem a jövõben.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Együttmûködési képesség. Elõadóképesség. Elvonatkoztatási képesség.
Emlékezet. Értékorientáció. Fantázia (szimbólumok). Helyesírás. Identitás. Idõészlelés.
Írásbeli kifejezõképesség. Írásképesség. Ítélõképesség. Képolvasás. Konfliktuskezelési képesség.
Konstruáló képesség, modellezés. Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Olvasás. Önkifejezés.
Rajz . Összehasonlítási képesség, relációk. Számítógép használat. Szervezési képesség. Versírás.
Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás. Szövegértés. Szövegfeldolgozás, elemzés.

Ajánlott délutáni programok

Múzeumlátogatás. Tanulmányi séták a lakóhelyen. Riportkészítés. Prospektus készítése számítógéppel. A
lakóhely nevezetességeinek fotózása, gyûjtemény készítése.
Interjú a közintézményekben. Újságszerkesztés: ,,Helyi hírek”. Tanulószobán fogalmazások készítése.
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Grafika-kiadványok grafikai munkálatai. Illemtan, viselkedés, interjúk, riportok kommunikációja.
Könyvtár-kutatómunka. Informatika-böngészés az interneten. Technika.

Megjelenõ produktumok

Címerek, fogalmazások, fotók, gyûjtemények, jegyzetek, képek, prospektus, rajzok, riportok, interjúk,
tablók, térkép, térképvázlat, újság, könyvecske, képes üdvözlõlap, reprodukciósorozat, makett.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégezni.
Fogalomtár bemutatása. Gyûjtemények: címerek, fotók, írások, rajzok bemutatása.
Írásmûvek: fogalmazások, jegyzetek, történetek, versek felolvasása.
Kiállítás a fotókból, könyvecskékbõl, rajzokból, tablókból. Riport, interjú bemutatása.

Módszertani ajánlás

A hatékony tanulás érdekében minél szélesebb körben biztosítsunk önálló ismeretszerzési lehetõségeket:
forráskutatás, interjúk, riportok készítése, könyvtári kutatómunka, böngészés az Interneten, eszközök,
munkakártyák készítése, képek, fotók, könyvek, újságok gyûjtése, készítése.
A projekt lehetõséget ad a történeti, helytörténeti kutatómunka technikájának elsajátítására.
A szóbeliség az elsõdleges, a szóbeli kommunikáció útján szerzett információk feldolgozása érdekes,
újszerû, minél könnyebben értelmezhetõ nonverbális csatornákon valósuljon meg.
Az írást eszköznek tekintjük a témafeldolgozás menetében.
Javasoljuk az egész Földet átfogó, globális feldolgozásokat, topográfiai, antropológiai, kulturális ismeretek
szintézisében.
Keretjáték lehet, hogy földön kívüli érkezik, külföldi delegáció jön a faluba, testvérvárosba utazunk el kell
vinnünk egy bemutatót a lakóhelyünkrõl.
Makettkészítés.
Munkaformának egyaránt ajánljuk az egyéni, páros és csoportos munkaformát.

Ajánlott oktatási segédanyagok

A Föld, amelyen élünk Természetföldrajzi környezetünk tankönyve .
A világ és az ember Szerkesztette: D. Major Klára Képes enciklopédia .
Ballér Judit: A Föld Juventus Kiadó.
Boda Edit: Médiakalauz 2. Mozgóképkultúra, médiaismeret 9-12 éveseknek ELTE ÉKP KÖZPONT, 1996.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek Calibra Kiadó.
Fülöp Péter–Mosoni Árpád–Vas Miklós: Környezetünk technikája.
Homor Tivadar: Önmûvelés munkafüzet 7–8. évfolyam.
Keith Lye: A Föld Móra Kiadó.
Magyar Média Mûhely.
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban.
Móra Kiadó,1975. Calibra Kiadó.
Petõ Katalin: Család és lakóhely Társadalomismeret 4. Osztályosoknak Calibra Kiadó.
Szili István: Természetföldrajzi környezetünk Tankönyv 12 éves tanulók részére.
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába – CD-ROM.
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TESTEM, EMBERI TEST
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Én és a külvilág. Test a képzõmûvészetben. Testünk és a külvilág. Testbeszéd.
Külsõ, belsõ tulajdonságok. Testünk folyamatai. Testünk felépítése. Mit tud a testünk?
Így mûködik a testünk. Nõ és férfi. Testarányok. Embertípusok. Testkultusz. Szép és csúnya.
Különlegességek az emberi testtel kapcsolatban.

Érintett tudomány/területek

Anyanyelv. Drámajáték. Fotómûvészet. Hon- és népismeret. Képzõmûvészet.
Könyv- és könyvtárhasználat. Környezetismeret. Matematika. Néprajz. Tánc. Társadalomismeret.
Biológia. Etnográfia. Antropológia. Irodalom. Esztétika.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A testkultusz: testápolás, szépségápolás, testépítés; testfestés, maskarázás, alakoskodás.
Testfestés, a testfestés szerepe a különbözõ népeknél.
A szervezetünk mûködése: érzékelés, szabályozás, szervek, szervrendszerek és azok mûködése.
Testünk folyamatainak nyomon követése a különbözõ életszakaszokban: növekedés, mozgás,
alakváltozások, nemi jellegek megjelenése.
Mit tudunk kifejezni a testünkkel? Pantomim, balett, önkifejezés zenére, mozgás, mozgásformák, tánc
Tánc szerepe a különbözõ kultúrákban.
A testtel, testrészekkel kapcsolatos szólások, közmondások összegyûjtése, értelmezése és átértelmezése.
Testbeszéd.
Milyen az ember külseje? Hogy nézünk ki? Különbözõ embertípusok összehasonlítása Rasszjegyek.
Elõítéletek.
Másság, kulturális másság.
Külsõnk jellemzése.
Különleges ismertetõjegyek.
A szem a lélek tükre.
Belsõ tulajdonságaink megnyilvánulása a külsõnkben, a külsõnkbõl fakadó jellemvonások.
Belsõ értékeink.
Külsõ, belsõ tulajdonságokkal kapcsolatos témák keresése, gyûjtése.
Nem a ruha teszi az embert, a meztelen valóság, szemérem.
Az ember ábrázolása a festészetben, ember a szobrászatban.
Test a nyelvben (talpalávaló, kezes bárány, kezeslábas, lábasfejû, gerinces).
Élõképek, testünk nyomatai.
Fotósorozatok készítése testrészekrõl, arckifejezésekrõl.
Személyleírások, rendõrjáték.
Egymásról jellemzés készítése.
Fogalomtár alkotása.
Önarckép készítése, portrék egymásról, híres képzõmûvészeti alkotások megismerése.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Ábrázoló képesség. Betûrendbe sorolás. Elõadóképesség. Elvonatkoztatási képesség. Erkölcsi ítéletek
alkotása. Értékorientáció. Fantázia (szimbólumok). Helyesírás. Írásbeli kifejezõképesség. Írásképesség.
Ítélõképesség, kritika. Képolvasás. Könyv-, könyvtárhasználat. Kreativitás. Mûelemzés.
Megfigyelõképesség. Mozgás. Olvasás. Önkifejezés. Rajz. Összehasonlítási képesség, relációk.
Testséma. Számítógép használat . Szóbeli kifejezõképesség. Szókincsbõvítés. Szövegalkotás.
Szövegértés. Utánzó képesség.

Ajánlott délutáni programok

Árnyjáték. Cigányklub.  Milyen vagyok? Album készítése magamról.
Grafika, tûzzománc, kerámia-emberábrázolások, szoborkészítés, portrék.
Informatika-böngészés az Interneten, szövegszerkesztés.
Fotózás. Könyvtár-kutatómunka, újságolvasás, képek keresése. Önismeret-külsõ, belsõ tulajdonságok.
Nyelvi játék-rejtvények. Szituációs játék-testbeszéd, mimika, gesztusok, testtartás, térköz.
Tanulószoba-fogalmazások készítése

Megjelenõ produktumok

Álarcok papírmaséból, festmények, fogalomtár, fogalmazások, fotók, fotósorozatok, gyûjtemények,
jegyzetek, képek, képgyûjtemények, könyvecske, némajáték, pantomim, rajzok, szobrok, tablók, táncjáték,
testfestés fotója.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégezni.
Fogalomtár bemutatása.
Gyûjtemények: reprodukciók, fotók, írások, rajzok bemutatása, képek.
Kiállítás a fotókból, álarcokból, maszkokból, rajzokból, tablókból, kisplasztikákból, festményekbõl.
Némafilm, pantomim, táncjáték bemutatása.

Módszertani ajánlás

Tudatosítsuk a gyermekekben, hogy a testünk az egyik legfontosabb értékünk, amellyel kapcsolatba
kerülünk a külvilággal, alkalmas szellemi és lelki énünk kifejezésére.
Személyi autonómiánk bástyája, amiért elsõsorban mi vagyunk felelõsek, de egyúttal megtanít arra is, hogy
ugyanígy tisztelni kell a másikat is.
A projekt lényege a humanizmus és a mûvészeti megközelítés.
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Ajánlott oktatási segédanyagok

Elõd Nóra: Multikultúra Drámajátékok
Másképp Alapítvány, 1997. 23. old.
Homor Tivadar: Önmûvelés munkafüzet 7–8. évfolyam
ELTE ÉKP KÖZPONT, 1996.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek
Calibra Kiadó
Erhard Thiel: A testbeszéd
Tibor Ágnes–Grúber Cecília: Kamasznak lenni…
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Dr. Petheõné Kocsis Erika: A család az egészségért
Országos Egészségnevelési Intézet, 1986.
Chi An Kuei: Arcunk titkai
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?
Szombatiné Kovács Margit: Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége
Pauz Westermann Kiadó
Kiss Albert: Emberismeret Calibra Kiadó
Mátrai Zsuzsa: Az emberek nálunk és máshol a világban
Calibra Kiadó
Szabó Judit–Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan 13-14 évesek számára
Magiszter, 1994.
CD-ROM
Varázslatos emberi test
Híres képtárak
Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába
Diapozitív
Az ember szervezete az általános iskolák 8. osztálya számára
Mûalkotások elemzése
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VALLÁS
5-8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Mítoszok, mesék. Rituálék, szertartások. Õsi vallások, hitek. Közösségek alkotóereje.
Ember vagyok. virágként vagy faként szerepcsere élõlényekkel. Vallástörténet.
Vallások, rituálék közös vonásai.
Az emberi élet eseményei a vallások gyakorlása közben (Születés, beavatás, hitelfogadás/felkínálás,
áldozathozatal, megtisztulás, teremtés/házasság, gondoskodás, halál/felkészülés, temetés/búcsúzás).
A világmindenség és a mérhetetlenség. Titkok, álmok, eskü, fogadalom, átok.

Érintett tudomány/területek

Történelem. Földrajz. Etika-erkölcstan. Vallástan. Filozófia. Néprajz. Építészet. Ökológia. Csillagászat.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Templomépítés, oltárkészítés, a terem átalakítása.
Árnyjáték készítése, az árnyékom is én vagyok.
Fogalmazások a szeretetrõl, rendrõl, biztonságról.
Saját ima megírása.
Idõgép építése, amelybe be lehet bújni és az idõben lehet utazni vele.
Utazzunk a jövõbe! – képzeletjáték.
Hogyan képzeled a jövõdet, az emberiség jövõjét, miben reménykedsz, és miben hiszel- rajzok készítése.
Avatási játék vagy más szertartás eljátszása.
Kultikus tárgyak, varázslatos eszközök készítése.
Közösségépítés/szövetség, lovagrend az emberi élet nagy eseményeihez kapcsoltan.
Rituálék, szokások kitalálása, liturgia.

Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, szövegelemzés. Szövegalkotás. Rajz. Idõészlelés. Színjátszáshoz kapcsolódó
képességek. Képalkotással, tárgyalkotással kapcsolatos képességek.

Ajánlott délutáni programok

Látogatás a parókián. Virágkötészet az osztályokban, meglepetés virágcsokrok készítése.
Kutatómunka a WEB-en. Árnyjáték. Bibliaismertetés. Gyertyaöntés.

Megjelenõ produktumok

Könyv, árnyjáték, képek, grafikák, szobrok, tablók, gyûjtemények, díszletek, jelmez.
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Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Közösség elõtt hitkinyilvánítás. Bibliai illusztrációkból kiállítás. Prédikáció készítése a szeretetrõl és ennek
elõadása. A szerzet vagy lovagrend bemutatása a közösség elõtt.

Módszertani ajánlás

A gyermekeknek és a felnõtteknek közösen kell megállapodniuk abban, hogy a témafeldolgozás melyik
irányát választják.

A gyermekeknek meg kell tapasztalniuk az Embert, mint transzcendentális lényt, azaz rá kell ébreszteni õket,
hogy hitük, szeretetük, reménykedésük, rend iránti igényük, humoruk és jókedvük adomány, amelyet nem
érdemes elpazarolni, hanem ezzel az adománnyal együtt kell élniük.

Célszerû a projekttõl függetlenül olyan rendszeres tevékenységeket iktatni a gyermekek életébe, iskolai
mindennapjaiba, amely tevékenységek idõt biztosítanak egymás megismerésére és egymás tiszteletére. A
közös reggeli beszélgetés, imádkozás, fogadalomtétel és fogadkozás remény arra, hogy a dolgok tõlünk, de
másoktól és mástól is függnek. Minden gyermeknek vannak vallási tapasztalatai, de ezek közül azokra kell
építeni, amelyek személyesek.

Ha a templomépítés mellett dönt a projektvezetõ, akkor a terem kultikus, titokzatos hellyé varázsolása
fontos, füstölõt, gyertyát, félhomályt vagy bármilyen ehhez hasonló spirituális helyet/teret megteremteni
iskola helyiségében nem öncélúan kell. A hely, a tér személyessége, titokzatossága, a pedagógus
személyessége az intim légkör lehetõséget teremti meg a transzcendencia újra felfedezésére, amely istenben
és emberben/emberiben is megtestesülhet.

Az ember hitektõl függetlenül transzcendens lény, már csak a tekintetben is, hogy képes önreflexióra. A
projekthét során és elõkészítése kapcsán ez emberi és valóságos tapasztalatokra irányítva lehet megértetni a
hit fontosságát, lehetõleg „vallássemlegesen”.

A hét során van alkalom a közösségépítésre/szövetségek létrehozására jó ügyekért, amelyek
meghosszabbíthatják a hetet, eskü és fogadalomtétel titokzatossága és mélysége segítheti a gyermeket
önmaga megértésében. A lovagrend alakítása, elkötelezettség, lemondás valami iránt szintén jó út a vallás, a
hit megéléséhez. Ha többségében fiúgyermekek vannak a projektben, fel lehet kínálni a lovagrend
megalakítását. A lovagok misztikus szövetsége, a szövetség megalakítása, a ruhák elkészítése, illetve egyéb
külsõségek kialakítása jó játék lehet.

Indiai eredetû vallások közül a Krisna tudatúak közelléte miatt, Indiai hetet is lehet tervezni, amelyben
fõként a vallással foglalkoznának a gyermekek, itt folyamatosan vigyázni kell, hogy más vallásokra is
reflektáljon a projekt, a Krisna vallás mellett.

Lehet Ökonomikus hetet tervezni, amely héten minden nap egy vallás megismertetése. Minden napra lehet
vendéget hívni, katolikus papot, zsidó rabbit, református papot, evangélikus lelkészt, Krisna tudatú hívõt, a
napok ebben az esetben egyes vallások áttekintését szolgálják.
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GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS  VÁROSBAN
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

Városok fejlõdése az ókortól napjainkig. Céh, céhes ipar. Városunk jelene. Városunk jövõje.
Várostervezés, városépítés. Városok a nagyvilágban, világvárosok. Városok berendezkedése.
A városra jellemzõ gazdasági szervezõdések. Munkahely, a munkavállalás feltételei.
Környezetvédelem, környezetvédelmi munkálatok.

Érintett tudomány/területek

Társadalomismeret. Természetismeret. Földrajz. Matematika. Kémia. Néprajz. Építészet. Mûvészettörténet.
Irodalom.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

A város fogalma, fogalmának változása az idõk során.
A gazdasági élet fogalma, könyvtári kutatómunka.
Ókori város ásatásából elõkerült tárgyak vizsgálata, következtetések levonása az ott élõ népek életére.
Más ókori városok gazdasági életével való összehasonlítás.
Az ókor nagy találmányainak gyûjtése: üveg, porcelán, gyapot, égetett tégla, selyem, puskapor, papír, könyv,
újság, vízvezeték.
A városállamok gazdasági élete.
A Közép és Dél-Amerikai városok vizsgálata (inkák, aztékok).
A középkori városok kialakulásának okai.
A középkori városok elhelyezkedése, modellezés terepasztalon.
A középkori városok funkciói: ipar, kereskedelem, védelem.
A városok irányítása.
A céhek jelentõsége, hierarchia a céhen belül.
Céhjelvény készítése, alapító okirat megfogalmazása, remek elkészítése.
Szerepjáték: a csizmadialegény vándorútja.
Riportkészítés régi mesterségek mai mûvelõivel.
Középkori polgárház makettje, berendezésének elkészítése.
A városok gazdasági életének változása a felfedezések után: manufaktúra, gyáripar.
Gyermekmunka a gyárakban.
A századforduló utáni Magyarország városai: a polgári élet színterei.
A szocialista város épületegyüttesei.
A korokra jellemzõ épületek megkeresése, fotó készítése, az elkészült fotók archiválása.
A kereskedelem fejlõdése: cserekereskedelem, pénzforgalom, piacok, vásárok, vásárnapok, pénzváltók,
távolsági kereskedelem, (országon belül, más országban, más földrészre).
A város egyéb funkciói: mentõ, rendõrség, tûzoltóság.
Marcali jelenlegi gazdasági berendezkedése, üzemek, szolgáltató egységek, kereskedelmi és kulturális
intézmények, a városvezetés feladatai az infrastruktúra megteremtésében.
Marcali környezetvédelme: legtisztább üzem és a környezetet leginkább károsító üzem megkeresése, petíció
készítése a környezetkárosítás felszámolására.
Marcali város a jövõben, a természeti és társadalmi adottságokból következõ gazdasági fejlõdés elképzelése.
Munkahelyre jelentkezem: szerepjáték, az amerikai típusú önéletrajz készítése.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás, önéletrajz készítése. Rajz. Idõészlelés. Dramatizálás.
Gondolkodási mûveletek: összehasonlítás, ok-okozati összefüggések megismerése, következtetések
levonása. Manuális képességek, makettkészítés. Fotókészítés. Könyv, prospektus készítése.
Könyvtári kutatómunka. Kommunikációs képesség. Tervezés megadott adatok alapján.
Tájékozódási képesség: térképhasználat.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Kutatómunka a WEB-en. Fotózás. Céhjelvény készítése a grafikai mûhelyben.
Szövés, bõrvarrás, papírmerítés, üvegfestés. Cégtáblák kerámiából. Jelmezek készítése.

Megjelenõ produktumok

Könyv, makett, riport, fotóalbum, terv, prospektus, tablók, gyûjtemények, dramatizált jelenetek, esszék,
önéletrajz.

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása.
Fotókiállítás. Szerepjáték: A csizmadia legény vándorútja.
Az elkészült riport bemutatása az iskolarádióban.

Módszertani ajánlás

A közös munka listázással kezdõdik, összegyûjtjük a meglévõ ismereteket és feltárjuk a megismerendõ
irányokat. Mindezeket a témafalra írjuk, ahol folyamatosan követhetõ a közös munka.
A szülõk is bevonhatók a projekt megvalósításába.
Az indító keretjáték egy ókori város ásatása. Az ott feltárt tárgyakból kell következtetni a régészeknek az ott
élõ emberek életére. A projektfeldolgozás során folyamatos kutatómunkát végeznek a gyerekek térkép,
könyvek, Internet segítségével.
Fontos, hogy megismerkedjenek saját városuk múltjával, jelenével, képzeljék el jövõjét.
Készítsenek dramatikus játékot, melyet maguk írnak, rendeznek és adnak elõ.
Készüljenek különbözõ makettek: középkori város, középkori polgárház, Marcali jövõbeli képének makettje.
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A VÍZ
Projekt 5–8. évfolyam

Lehetséges témabõvítési irányok

A Föld és vizei. Hazánk vizei. A víz összetétele, tulajdonságai. Édes és sós víz, növényei, állatfajtái.
A víz ereje, építõ, romboló munkája. A víz felhasználása. A vizek védelme. Hazánk gyógyvizei, fürdõhelyei.
Vízi közlekedési eszközök. Az árvíz, védekezés az árvíz ellen. A Balaton, a Kis-Balaton.
Kísérletek, mérések, megfigyelések, gyûjtõmunkák a vízrõl. Dalok, versek, mesék, mondák.
Környezetvédelem. A víz növényei. Vízben élõ állatok. Munkák a vízben, vízparton. Álló és folyóvizek.
Mértékegységek gyakorlása. Térképhasználat, térképkészítés

Érintett tudomány/területek

Irodalom. Biológia. Kémia. Földrajz. Matematika. Vizuális kultúra. Ének. Médiaismeret. Gazdálkodás.
Dráma. Néprajz.

Lehetséges témafeldolgozási irányok

Víz nélkül nincs élet! Életelemünk a víz. Mit iszunk?
Ivóvizünk – vizeink tisztasága – vízvizsgálat nagyítóval, mikroszkóppal.
A víz körforgása, a víz összetétele (H2O).
Az idõjárás elemei, csapadékfajták megismerése (esõ, hó, jégesõ, köd ónos esõ, ha- vas esõ, zivatar).
Értõl az óceánig – vizek csoportosítása.

Tavak (halastó, tó)
Folyóvizek (ér, patak, folyó, folyam)
Édes víz – sós víz

Magyarország vaktérképén nagy folyók, tavak beszínezése kékkel, nevük beírása.
A világtérképen (vaktérkép) nagy folyók, tavak, tengerek nevének beírása.
Közlekedés vízen, vízi jármû készítése.
Vízi közlekedési eszközök csoportosítása (személyszállítás, áruszállítás).
Átkelés vízen és víz felett: komp, csónak, hajó; hidak fajtái.
Híd makettjének elkészítése fából, agyagból.
Beszélgetés a tavaszi árvízrõl.
A víz romboló és építõ munkája.
Terepasztalon folyó, gát, ártér építése.
Terepasztalon tó építése.
Történetmesélés a vizek kialakulásáról, mesterséges kialakításáról.
A vízszûrõ berendezések.
Kirándulás a vízparton.

– vízminta gyûjtése, feljegyzések készítése;
– különbözõ tisztaságú vizek megfigyelése nagyítóval – feljegyzések készítése;
– a víz jellemzõ tulajdonságai (megfigyelés);
– vízhõmérséklet mérése vízhõmérõvel (fagyáspont, olvadáspont megbeszélése);
– gyûjtõmunka: vízi, vízparti növények;
– megfigyelés: vízi, vízparti állatok;
– mérések, becslések, összehasonlítások: növények szára, levele (hosszúság mértékegységei);
– ûrmértékek becslése: vizek méregetése (ûrmérték mértékegységei);
– magnófelvétel készítése a vízparton hallható hangokról.

Vízzel kapcsolatos album készítése, a gyûjtött növények préselése.
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A kiránduláson szerzett élményekrõl fogalmazás, könyv írása.
A kirándulás tapasztalatairól napló írása.
Édesvízi és sósvízi állatok és növények.
Források, gyógyvizek haszna.
Hazánk fürdõhelyeinek, gyógyvizeinek bejelölésével térkép készítése.
Vízi erõmû – Tiszalök.
Csatornaépítés homokasztalon szívószállal.
Víztisztító mûvek munkája, a víztisztítás módjai.
Kutak fajtái: norton kút, gémes kút, kerti csap, normál kerti kút, kerekes kút, artézi kút.
Kútfúrás

− talajvíz réteg;
− vízzáró réteg;
− ivóvíz ér.

Kísérletek végzése
− a megfestett vizet felszívják a növények;
− a víz szintje mindig vízszintes;
− mi marad fenn a víz tetején, mi merül el, mi úszik és miért?
− só, cukor oldása vízben;
− homokos víz ülepítése;
− a víz összenyomhatatlan;
− a jéghegy elhelyezkedése.

Mi a cseppkõ? Hogyan alakult ki? (Aggtelek).
Mosás vízben régen és ma.
A víz keménysége, hatása elektromos gépeinkre.
Petõfi: A János vitéz c. mûvébõl a patakparti jelenet dramatizálása.
Vízzel kapcsolatos zenei alkotások gyûjtése, hallgatása, elõadása.
A víz felszínalakító munkája. A Duna, Tisza, Balaton kialakulása.
Mire használja a vizet az ipar, a mezõgazdaság, a közlekedés, a háztartás
Víz és az elektromos áram.
Tûzoltás vízzel.
Az öreg halász és a tenger c. könyv olvasása, a film megtekintése.
Földünk felszínének háromnegyed részét víz borítja. Te hogyan vehetsz részt a természet védelmében?
Fogalmazás írása.
Miért van szükség a vizek védelmére? – fogalmazás
Egry József a Balaton festõje – képek nézegetése.
Rajzok, festõmunkák a vízzel kapcsolatban.
Vízi állatok készítése agyagból.
A Duna, a Balaton hossza, szélessége, területének mérése.
Térképismeret.
Rajzok készítése a különbözõ évszakokban végzett munkákról: nádvágás, halászat lékbõl, hínárvágás,
halászat hálóval, horgászás.
Beszélgetés vizeink környezetvédelmérõl:

− vizek szennyezése;
− olajszennyezés;
− kutak védelme;
− a savas esõk keletkezése, káros hatásuk.

Idõjóslások gyûjtése.
Csapadékmennyiség mérése – a csapadékmérõ eszközök.
Beszélgetés az ember és a víz kapcsolatáról, hasznáról: öntözés, nyaralás, hobby, halászat, ivóvíz.
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Fejlesztendõ tanulói képességek

Szövegfeldolgozás, elemzés. Szövegalkotás. Beszédkészség fejlesztése. Versmondáshoz, énekléshez
kapcsolódó képességek. Rajz, kézügyesség fejlesztése. Íráskészség fejlesztése. Fantázia fejlesztése.
Dramatizálás. Gondolkodási mûveletek végzése: összehasonlítás, ok, okozati összefüggések megismerése,
következtetések levonása. Manuális képességek fejlesztése, makettkészítés.
Könyv készítése. Könyvtári kutatómunka.
Tájékozódási képesség fejlesztése: térképhasználat. Népi hagyományok, megfigyelések.

Ajánlott délutáni programok

Kutatómunka a könyvtárban. Természetjáráson a vizek megfigyelése, látogatás a Vízmûnél.
Halból készült ételek, receptírás. Kirándulás a Balatonhoz.
Állatok, növények, közlekedési eszközök készítése agyagból, fából, papírból.
Növénygyûjtemény készítése. Növények meghatározása természetjáráson, kertészetben.
Természetfilm megtekintése a vízrõl, vizek, vízpartok élõvilága.

Megjelenõ produktumok

Könyv, rajzok, makettek, modellek, tabló, gyûjtemények, szobrok, térkép, díszlet, jelmez, hangfelvétel,
játék, mondák, mesék gyûjtése, csatorna tervrajza, fogalmazás, jelenet

Beszámoló formáira tett javaslatok

A beszámolás az értékelõ napon a közösség elõtt történik. Az egyéni beszámolást a projektfüzetben kell a
tanulónak elvégeznie.

Kiállítás az elkészült produktumokból. Könyvajánlás: az elkészült könyvek bemutatása.
A Balaton története – dramatikus játék. Napló bemutatása. Úti élménybeszámoló térkép segítségével.
Dramatizálás: Az öreg halász meg a felesége.
Csapadék mennyisége alakulásának bemutatása grafikonon – a megfigyelések összesítése alapján.
Balesetvédelem, tûzoltás szabályai.

Módszertani ajánlás

Az ivóvíztõl induljunk el a projekt feldolgozása során. A vizet mint az egyik fontos életelemünket
hangsúlyozzuk ki.

Mi történik víz nélkül az emberekkel, az élõlényekkel?

A környezetvédelem nagyon fontos eleme legyen a téma feldolgozásának.
Keretjáték lehet a kirándulás, amikor utunk során bejárva a Földet, különbözõ módokon találkozunk a vízzel.
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