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II. HELYI TANTERV 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

Iskolánk felmenő rendszerben 2013. szeptember 1-től 1. és 5. évfolyamtól az Oktatásért 

felelős miniszter által kiadott kerettanterveket alkalmazza, melyek a kerettantervek 

kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet 

mellékletében találhatók. 

Az alábbi táblázatban felsorolt tantárgyak esetében a következőket választottuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom 

felső tagozat 

A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

A választott kerettanterv tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
Alsó tagozat 

 

1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek      2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Tantárgyi engedélyezett 

többlet 
2 2 2 2 

Időkeret differenciája terhére 3 3 3 6 
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Felső tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. TÁMOP 3.1.4 

 

A 2009-2010-es tanévtől a témahét és a 3 hetet meghaladó projekt alkalmazására is lehetőség 

van iskolánkban. Új módszerként jelent meg a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 

tanítása, moduláris oktatás bevezetése. 

Az új módszereknek megfelelő kerettanterveket alkalmazzuk, adaptáljuk, melyek biztosítják a 

kompetencia alapú oktatási programcsomagok eredményes implementációját: 

 Az adaptált kerettantervek megfelelnek a kompetencia alapú oktatási programcsomag 

tartalmi elvárásainak 

5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Tantárgyi engedélyezett többlet 3 3 4 4 

Időkeret differenciája terhére 4 4 0 0 
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 Tartalmazzák a tantárgyak céljait, időben, tartalomban (témakörökben) elrendezik a 

tananyagot, meghatározva a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy 

hosszabb ciklusokhoz rendelve. 

 

A programcsomagokhoz kapcsolódó tankönyvek, eszközök: 

 A pályázat fenntartásában részt vevő 6 csoport számára csak olyan tankönyveket 

választottunk, amelyek szerepelnek a kompetencia alapú tankönyvek között 

 Interaktív tananyagok, logikai képességeket fejlesztő társasjátékok 

 Interaktív tábla, projektor, számítógép, laptop 

 

2. A választott kerettanterv feletti óraszám 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
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Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5.évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 4 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek   +1  2 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4+1 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1     

Természetismeret     2 2   

Történelem     2 2 2 2 

Biológia-egészségtan       1,5 1,5 

Fizika       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Informatika    +1 +1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2+1 2+1 2+1 2+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Kötelező óraszám 23 23 22 24 26 25 28 28 

Szabadon tervezhető óraszám 2 2 3 3 2 3 3 3 

Tantárgyi engedélyezett többlet óraszám 

terhére  
 

1 

1 0 1  

1 

1  

1 

 

1 

Időkeret differenciája terhére 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 26 26 25 28 29 29 32 32 

Csoportbontás, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, szakkör, sportkör, 

foglalkozás (napközi, tanulószoba) 
26 26 27 27 

 

22 

 

22 

 

24 

 

24 

Összesen 52 52 52 55 51 51 56 56 

Nkt. 27. § (5)   1 1 1 1 1 1 1 1 

1-8. évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a vizuális kultúrát. 
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3. Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és 

választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt 

tananyag és követelmények. 

 

3.1. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 

3.1.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

 

1–2. évfolyam 
 

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

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

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

csúnya fogalmak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök 

egy-egy szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer 

ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt 

vesz a ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, 

szerepjátékokban. Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, 

élmények felidézésére és megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. 

Szívesen részt vállal ritmusos, énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. 

Képes mindennapi konfliktusok átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a 

testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység több formáját, és képes 

megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom 

foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot szerez a 

társakkal való együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik 

korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) szövegekkel 

is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek 

a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak 

alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). 

A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő 

memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-
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logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT 

eszközökkel képes irányított, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek 

létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez 

teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

 

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

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

tudatosság fejlesztése. 

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

igényes beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az 

olvasás és az írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás. 

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

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első 

osztályokban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni 

az olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel 

kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.  

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

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt 

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

különféle használatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi 

kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt ismerete.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

 

 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 
22 óra 20 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése   

 Az olvasástanulás előkészítése 25 óra  

 Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, 

dekódolási képesség kialakítása 
79 óra  
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 A szövegértő olvasás előkészítése 25 óra 100 óra 

3. Írás   

 Az írástanítás előkészítése - az írás 

megtanulásának technikai alapozása 
20 óra  

 Az írott betűalakok tanítása - 

írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 
60 óra  

 Az írástechnika fejlesztése – az 

eszközszintű írás előkészítése 
20 óra 52 óra 

4. A tanulási képesség fejlesztése 15 óra 15 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek   

 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása 
10 óra 20 óra 

 Helyesírási szabályok ismerete és 

alkalmazása 
10 óra 70 óra  

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 
5 óra 10 óra 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai 

és történeti érzék fejlesztése 
5 óra 9 óra 

 
Összesen  

296 óra 

Összesen  

296 óra 

 

 

 

3-4. évfolyam 
 

 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának 

fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő 

nyelvi tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált 

nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a 

narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

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

való figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

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

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére. 
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Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és 

szövegtípusú olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a 

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

érzelmek, a gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs 

kialakításának forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és 

képességének fejlődéséhez. 

 

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

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

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az 

összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. 

 

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

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos 

önkifejezést szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség 

igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek 

megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. 

Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai 

érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle 

kommunikációs helyzetekben.  

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

3-4. évfolyam 

 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám a  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és 

a megértés fejlesztése 
15 óra 15 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 75 óra        75 óra 

3. Írás, szövegalkotás   

 Az íráshasználat fejlesztése 15 óra  

 Fogalmazási alapismeretek 12 óra 14 óra 

 Szövegalkotási gyakorlatok 23 óra 26 óra 
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4. A tanulási képesség fejlesztése 20 óra 25 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek   

 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása 
23 óra 23 óra 

 Helyesírási szabályok ismerete és 

alkalmazása 
45 óra 54 óra  

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése 
21 óra 21 óra 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai 

és történeti érzék fejlesztése 
10 óra 6 óra 

 
Összesen  

259 óra 

Összesen  

259 óra 

 

 

3.1.2. ANGOL NYELV 

3.-4. évfolyam 

 

            Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik 

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

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

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

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 

illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk.  

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

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a 

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

számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A 
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produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó 

szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és 

használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen 

megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló 

szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák 

közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel 

sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy 

minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi 

csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának 

szabályai is.  

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

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

tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, 

részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm 

tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

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

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

nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni 

tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. 

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

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

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

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

hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket 

sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára 

kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal 
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szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi 

jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, 

amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként 

használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák 

komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes 

képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
1-4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy 

tanévet ölel fel. 

 

 1-4. 

évfolyam 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

mérhető 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen 

nyelv 

- - - A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli 

interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi 
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szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori 

sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, 

szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv 

tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak 

az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy 

megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a 

blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a 

tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba 

történő bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint 

azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan 

alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos 

pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban 

nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző 

készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési 

egységek mellett. 



16 

 

Az 1-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

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

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az 

általános iskolában minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók 

életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben a más tantárgyakkal 

való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító 

tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a 

nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 

összekapcsolására. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 

vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés 

tartalma elnevezésű rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott 

nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 

beépültek a tartalomba. 

A kerettanterv az 1- 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén 

a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve az 1-3. évfolyamot, 

amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 

 

Általános tantervű óraterv 

3.-4. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam 3. 4. 

Heti 

óraszám 

1 2 

Éves 

óraszám 

37 74 

Tananyag Smart3 Smart3 

KER 

szint 

KER 

szintben 

nem 

mérhető 

A1- 
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            A 3.- 4. évfolyamon az idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy 

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

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

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

és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a 

rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és 

önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és 

bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a 

verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás 

kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a 

beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő 

szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és 

válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes 

célnyelv-használatával párhuzamosan. 

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

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

során a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, 

hogy hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és 

a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az 

esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz 

való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák 
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támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak 

az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti 

hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak 

saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a 

tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a 

tanulók szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók 

életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és 

örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való 

aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen 

nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük 

értékelése útján.  

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen 

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A 

Témakörök táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a 

területeket, ahol sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek 

keretében történő - tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

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

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

mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a 

tevékenységek megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és 

megvalósításában. 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó 

tanulási környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív 

részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban 

is érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget 

ad arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából 

válogasson. 

 

Javasolt tananyag: Smart 3 
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Éves óraszám: 37-74/év, 1-2óra/hét 

 

 

Témakör Óraszám Óraszám 

1. Iskola 5 11 

2. Állatok 5 11 

3. Sport 5 11 

4. Testünk 5 11 

5. Ételek 5 11 

6. Lakás, öltözködés, időjárás 5 11 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

7 8 

Összesen:  37+74 

 

 

Témakörök a 3.-4. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Iskola Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek 

Állatok Környezetismeret: 

élőlények csoportosítása  

lakóhelyük szerint 

Sport Környezetismeret: 

Egészségvédelem 

Testünk Környezetismeret: 

Testrészek 

Ételek Környezetismeret: 

Táplálékaink 

Lakás, öltözködés, időjárás Környezetismeret: 

technika, életvitel, életmód 

Szabadidő Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 
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Értékelési rendszer:  

 

A továbbhaladás feltételei a 3. és 4. osztály végén: a tanuló legyen képes az év végi 

kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

 

3.1.3. NÉMET NYELV 

 

2-4.évfolyam 

 

A1 SZINT 

 

 

Korai nyelvoktatás (1. idegen nyelv a 2, 3. osztályban) 

Javasolt tananyagfelosztás: 

 

Heti 3-4 óra: 

2. évfolyam: Planetino 1, 1-20. lecke 

3. évfolyam: Planetino 2, 21-40. lecke 

4. évfolyam: Planetino 3, 41-60. lecke 

 

Kiegészítő anyag: 

www.hueber.de/planetino 
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Tankönyv: Planetino sorozat 

 

Alapelvek, célok 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

A nyelvtanulás célrendszere a következő: 

— A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani 

nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

— A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek 

képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, 

váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt. 

— A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen képes a 

tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult 

idegen nyelven is feldolgozni. 

— Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók szerezzenek 

tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást. 

— A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen 

elsajátítani. 
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Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében hangsúlyozzuk a 

kommunikatív kompetencia kialakítását, amely több elemből áll. Részei a nyelvi, a 

szociolingvisztikai és a szövegkompetencia. A nyelvi kompetencia magában foglalja a 

lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, 

továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A 

nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az 

interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok). 

A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának 

megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett 

célnyelvi műveltség elérhetővé váljék számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás 

során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése, azaz a diák 

legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 

lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. 

Az idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi 

és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek 

ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére. 
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Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel 

kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és 

nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, 

azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a 

korszerű nyelvoktatás, a differenciálás és az autonóm nyelvtanulás kiváló eszköze. 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt 

a tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során 

saját kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, 

eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje 

meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, 

gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. 

Fokozatosan sajátítsa el azokat a stratégiákat, amelyek segítik a kommunikációban és a 

szövegek értelmezésében. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit. 

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben 

részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített 

autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, 

csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv 

autentikus használatát megtapasztalni. Az órai kommunikáció és tevékenység a célnyelven 

történjen. Minden tanuló kapja meg a saját szintjének és tanulási stílusának megfelelő 

egyéni törődést és segítséget ahhoz, hogy önálló nyelvhasználóvá váljon. 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik 

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

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

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

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

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 
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középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 

illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk.  

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

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a 

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

számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A 

produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó 

szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és 

használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen 

megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló 

szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák 

közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel 

sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy 

minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi 

csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának 

szabályai is.  

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

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

tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, 

részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm 

tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

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

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

nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

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

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

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

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

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

hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket 

sajátítsanak el.  

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy 

tanévet ölel fel. 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli 

interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi 

szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori 

sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, 

szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv 

tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak 

az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy 

megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy az anyanyelv használata tudatosabbá váljon. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a 

blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 
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folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a 

tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére.  

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

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

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az 

általános iskolában minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók 

életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot, 

amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 

 

4. évfolyam 

 

Az alsó tagozaton kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy 

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

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

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

és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a 

rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és 

önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és 

bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a 

verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás 

kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a 

beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő 
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szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és 

válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes 

célnyelv-használatával párhuzamosan. 

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

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

során a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak. 

 

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, 

hogy hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és 

a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az 

esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz 

való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák 

támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak 

az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti 

hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak 

saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a 

tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a 

tanulók szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók 

életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és 

örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való 

aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen 

nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük 

értékelése útján. 

 

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen 

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A 

Témakörök táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a 

területeket, ahol sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek 

keretében történő - tanulás. 
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A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető 

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

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

mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a 

tevékenységek megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és 

megvalósításában. 

 

A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó 

tanulási környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális 

elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív 

részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban 

is érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget 

ad arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából 

válogasson. 

 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 4. évfolyam végére elérjék a KER 

szerinti A1 szintet. 

 

 

3. évfolyam, A1/2 szint  3. évfolyam, A1/1 szint heti 1 óra 37 óra 

 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

5 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

5 Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Napirend. 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

3 Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halmazok, 

állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati 
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adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

3 Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

 

Környezetismeret: az idő 

mérése, az idő kifejezése 

a mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az évszakok 

váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése.  

3 Sport 

Te5strészek és mozgás. 

Egészség, betegség, fájdalom. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: 

testrészek, 

egészségvédelem. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

4 Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanáraim. 

Osztályzatok. 

Környezetismeret: baráti 

kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

4 Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Tárgyak a szabadidő eltöltéséhez. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: kreatív 

alkotások. 

4 Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Állatokkal kapcsolatos teendők. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények csoportosítása 

élőhely, táplálkozási 

mód, egyéb 

tulajdonságok szerint; 

változatos élővilág. 

 

Matematika: halmazok, 

adatgyűjtés, adatok 

lejegyzése. 

4 Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. Születésnap. 

Vágyott ajándékok. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi 

kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyományok. 

2 Fantázia és valóság Dráma és tánc: 
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Álarcosbál. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: 

képzeletem világa. 

 

 

 

4. évfolyam, A1/3 szint  4. évfolyam, A1/2 szint heti 2 ó 74 óra 
 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

9 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

10 Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

A lakás bemutatása (helyiségek, 

bútorok). 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Jellemző helyek a városban 

(kultúra, szolgáltatások, üzletek). 

Bevásárlás. 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

9 Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Nemzetközi ételek. 

Étkezés étteremben. 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halmazok, 

állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

9 Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az idő 

mérése, az idő kifejezése 

a mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az évszakok 

váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítások 

igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése.  
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9 Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halmazok. 

9 Iskola, barátok 

Iskolám. 

Osztálytársaim, testvérosztályok. 

Barátaim. Levélbarátság. 

Diákújság. 

Osztálykirándulás. 

Környezetismeret: baráti 

kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

10 Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Hobbik. 

A szabadidő eltöltésének helyszíne. 

Kedvenc időtöltésem. 

Utazás. 

Közlekedési eszközök. 

Televízió, rádió, gyermekadások. 

Számítógép. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: kreatív 

alkotások. 

9 Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi 

kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyományok. 

 

 

 

3.1.4. MATEMATIKA 

 

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

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi 

tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is 

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

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

gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

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

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum 

megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a 

szakmák eszköze. 
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A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

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

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

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

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

matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. 

Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 

eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a 

problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, 

miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 

automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a 

természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít 

kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika 

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

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

összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 

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

problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 

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

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

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

 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

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

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális 

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

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

egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség 

kibontakoztatását. 
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A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

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

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

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

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

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

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

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

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, 

és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen 

egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a 

szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását 

írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt 

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

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

sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában 

törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A 

matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló 

ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, 

nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva 

támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus 

kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a 

digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

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

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

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

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

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

felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 

jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A 
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matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, 

amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet 

azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor 

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

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

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

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

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

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

matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak 

az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák 

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

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

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika 

tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

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

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való 

alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a 

matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése. 

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

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a 

tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti 

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

teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a 

pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók 

gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen 

továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének 

kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. 

A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök 

használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy 

formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori 

sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének 
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betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk 

közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi 

tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának 

megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, 

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

matematikai szaknyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A 

tanulók aktív cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező 

képességük, kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan 

(tévedésekkel és korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés 

megtanulására. A gyerekek tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás 

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

tananyagot.  

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

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. 

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

tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó 

tanulásra. Ebben a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás 

kialakításának van kiemelt szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre 

épít, és ezáltal fejleszti a tanulók megismerési és gondolkodási képességét. Az 

önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a 

valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló 

ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával 

és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó 

gondolkodásmódot; biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási 

készséget. 

A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok 

használata a helyi lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, 

a helyi tantervbe. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. 

Ezen kívül számonkérésre 16, ismétlésre 8 órát terveztünk. 
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1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

    matematikai logika, kombinatorika, 

    gráfok 

folyamatos folyamatos 

2. Számelmélet, algebra 123 113 

3. Geometria 23 23 

4. Függvények, az analízis elemei 16 16 

5. Statisztika, valószínűség 5 5 

6. Számonkérés 8 8 

7. Ismétlés 10 20 

 
Összesen  

185 óra 

Összesen  

185 óra 

3-4. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

    matematikai logika, kombinatorika, 

    gráfok 

folyamatos folyamatos 

2. Számelmélet, algebra 81 96 

3. Geometria 23 25 

4. Függvények, az analízis elemei 11 21 

5. Statisztika, valószínűség 5 10 

6. Számonkérés 8 8 

7. Ismétlés 20 25 

 
Összesen  

14 8 óra 

Összesen  

185 óra 

 

 

3.1.5. ERKÖLCSTAN 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus 

ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 

megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 

tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. 

A gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 

jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 
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formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk 

alakulása azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet 

milyen képet alkot az ő csoportjukról, mint egészről. Mások bántása és a másoknak való 

segítségnyújtás képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves 

kortól kezdve jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása 

nagymértékben függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek 

én-tudatának, illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az 

iskolába lépés idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy 

fokozatosan megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek 

érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak 

az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a 

kortársaikkal, s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést 

igénylő helyzetekben átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására 

spontán módon kezd átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez jó alapot kínál az önismeret 

és a társas kultúra és a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel 

való támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a 

képzelet és a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az 

életszakaszban, amire az erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció 

célzott fejlesztése. Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az 

időszakban a tanulságok direkt módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az 

élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve – el kell kezdenie támogatni a gyerekeket 

abban, hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és 

normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék 

meg az agresszió semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális 

viselkedés mintáit közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa 

esetlegesen meglévő előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő 
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előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mértékben függ ettől, hogy miként alakul a 

kisebbség(ek)hez tartozó gyerekek énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti 

jelleg. Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és 

megoldani. Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak 

valamit átélni, mint figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük 

működését még az agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy 

keretében felvetődő erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az 

adott pillanatban jelen lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez 

kapcsolni. Az életkornak leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az 

életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig elsősorban a mesék 

közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy 

kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra 

feldolgozható módon választ – miközben azért persze már pontosan különbséget tudnak 

tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, 

az 1–2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a 

korosztálynak mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a 

fejlődéshez. A társas helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe 

helyezkedve –azonban már az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az 

empátia és az érvelő vita képességének későbbi kialakulását. 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

1-2. évfolyam 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Az én világom 13 óra  - 

2. Társaim – Ők és én 14 óra            - 

3. Közvetlen közösségeim – A család és a 

gyerekek 
10 óra 10 óra 

4 Tágabb közösségeim – A lakóhelyi 

közösség 
- 14 óra 

5. . A környező világ - 7 óra 

6. A nem látható világ - 6 óra 

 
Összesen  

37 óra 

Összesen  

 37 óra 
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3–4. évfolyam 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások 

jó lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 

össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési 

céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának 

belső késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében 

való részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és 

demokráciára nevelés megalapozásához. 

 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban 

már ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a 

foglalkozások témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és 

bábjátékos formák alkalmazásával. 

 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan 

órák egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még 

mindig sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések 

és gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 
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csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.  

 

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a 

kortárs minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók 

referencia személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a 

pedagógusnak mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza 

az órákon azokat a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a 

tündérmesékhez, hanem a tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy 

keresztül kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak 

megfelelő dilemmák felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések 

kezdeményezésének, amelyekből később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi 

dilemmavita. 

 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre 

inkább képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat 

felfedezésére, ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, 

amelyekben a várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell 

hallgatniuk. 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

3-4. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. Milyen vagyok, és milyennek látnak 

mások? 
11 óra - 

2. Én és a társaim – Társakkal és egyedül 14 óra          -   

3. Én és közvetlen közösségeim – Az 

osztály és az iskola 
12 óra  
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4 Én és tágabb közösségeim – Kulturális-

nemzeti közösség 
 

- 21 óra 

5. . Én és környezetem – Az épített és a 

tárgyi világ 
- 7 óra 

6. Én és a mindenség  – Születés és 

elmúlás 
 

- 9óra 

 
Összesen  

37óra 

Összesen  

37 óra 

 

 

 

 

 

3.1.6. KÖRNYEZETISMERET 

 

1-4. évfolyam 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy 

saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven 

nevezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy 

célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre 

tágabb környezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez 

támpontokat adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a 

magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen 

megfoghatók. A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben 

magyarázza, illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell 

ahhoz, hogy a bonyolultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb 

évfolyamok munkája. A környezetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos 

gondolati sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi 

háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, 

hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes 

tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, 

az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek 
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mind pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt 

jelenségekhez kötve, az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A 

problémákból kiindulva egyúttal a természettudományos megfigyelés, valamint a 

tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. 

Mindezek következetes alkalmazása, az aktív tanulás formáival támogatva, a 

természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfokát jelenti. A gyermekek 

életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pedagógus egyszerre irányít 

és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkeresésben maga is nyitott a 

jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, 

illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a természettudományos 

műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz 

kötött) bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, 

érdeklődését és a környezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit 

is formálja a közös tanulás során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is 

befolyásoló témaválasztással és problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak 

akkor válnak élővé, ha a tananyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott 

pillanatban is releváns problémákat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a 

helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a tanulók által valóban 

megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetismeret rávezet a természet 

szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen 

értelmezett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új 

modellek felépítésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az 

ezekhez kötődő értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a 

tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a 

fejlesztési követelmények megvalósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni 

tanulási stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, 

hogy a gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével 

megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját testének 

rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon 

az úton, hogy eligazodjon a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak 

szeretetét alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az 
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életet tisztelő, a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-

technikai újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik 

ebben az életszakaszban.  

 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Az iskola 

 
6 - 

2. Az iskolás gyerek 5 - 

3. Mi van a teremben? 5 - 

4. Hóban, szélben, napsütésben 6 - 

5. Élőlények közösségei 10 11 

6. Tájékozódás az iskolában és környékén - 6 

7. Anyagok körülöttünk - 8 

8. Mi kerül az asztalra? - 7 

9. Összefoglalás, ismétlés  5 5 

 
Összesen  

37 óra 

Összesen  

37 óra 

 

 

 

3-4. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. A mezőn 

 
7 - 

2. Megtart, ha megtartod 5 - 

3. Egészség és betegség 7 - 

4. Az a szép, akinek a szeme kék? 4 - 

5. Merre megy a hajó? 6 - 

6. Tájékozódás a tágabb térben ( lakóhely) 4 - 

7. A kertben - 7 

8. Mennyi időnk van? - 5 

9. Miért érdemes takarékoskodni?  - 3 

10. Vágtat mint a paripa - 4 

11. Önismeret és viselkedés - 5 

12. Tájékozódás a tágabb térben                                                                 

( Magyarország) 
- 9 

13. Összefoglalás, ismétlés 4 4 

 
Összesen  

37 óra 

Összesen  

37 óra 
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3.1.7. ÉNEK-ZENE 

1–4. évfolyam 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen 

különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok 

sikerélménnyel járó játékos módszerekkel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, 

vagyis a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban 

kezdődik, ahol a Nemzeti Alaptantervben meghatározott fejlesztési területek-nevelési 

célok közül öt kiemelten fontos: az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé 

teszik az emberi kapcsolatok elfogadott normáit és szabályait); nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző kultúrákkal való 

ismerkedés és azok tisztelete); állampolgárságra és demokráciára nevelés (képesek 

társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a közösségben, megértik a szabályok 

fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességük, a 

társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt érzett empátia továbbfejlődik); 

testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fejlesztése, a 

mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfontosabb kulcskompetenciák: 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, 

szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia. 

Fejlesztési célok: 

 Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes 

szokásainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció 

és a megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad 

mozgásos improvizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és 

lépések elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget 

nyújtanak. 

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után 

tanulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a 

tartalmi szempontokat figyelembe veszi. 



45 

 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit 

megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári 

segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és 

többszólamú készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 

– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemezze 

azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság. 

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás) 

Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek 

tapasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás 

során a tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a 

hangszínekről, hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, 

dinamikáról és zenei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű 

zeneművekkel is. A kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz. 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

1. 

évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. 

évfolyamon 

1. Zenei reprodukció – Éneklés 43 óra 43 óra 

2. Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

6 óra 7 óra 

3. Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 
9 óra 9 óra 

4. Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 
6 óra 6 óra 

5. Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 9 óra 

 
Összesen  

74 óra 

Összesen  

74 óra 
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3–4. évfolyam  

 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen 

különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok 

sikerélménnyel járó játékos módszerekkel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, 

vagyis a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban 

kezdődik, ahol a Nemzeti Alaptantervben meghatározott fejlesztési területek-nevelési 

célok közül öt kiemelten fontos: Az erkölcsi nevelés (elfogadják, és cselekvéseik 

mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfogadott normáit és szabályait); nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző kultúrákkal való 

ismerkedés és azok tisztelete). Állampolgárságra és demokráciára nevelés (képesek 

társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a közösségben, megértik a szabályok 

fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességük, a 

társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt érzett empátia továbbfejlődik); 

testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fejlesztése, a 

mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfontosabb kulcskompetenciák: 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, 

szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia. 

Fejlesztési célok: 

 Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes 

szokásainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció 

és a megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad 

mozgásos improvizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és 

lépések elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget 

nyújtanak. 

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után 

tanulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a 

tartalmi szempontokat figyelembe veszi. 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit 

megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári 
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segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és 

többszólamú készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 

– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemezze 

azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság. 

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás) 

Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek 

tapasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás 

során a tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a 

hangszínekről, hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, 

dinamikáról és zenei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű 

zeneművekkel is. A kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz. 

 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

a 3-4. évfolyamon 
 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

3.. 

évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. 

évfolyamon 

Zenei reprodukció-éneklés 40 óra 40 óra 

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

8 óra 8 óra 

Zenei reprodukció- Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

10 óra 10 óra 

Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

5 óra 6 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 

 

11 óra 10 óra 

 
Összesen  

74 óra 

Összesen  

74 óra 

 

3.1.8. VIZUÁLIS KULTÚRA 

1- 2. évfolyam 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása 

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

valamint a vizuális műveltség megalapozását.  
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A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – 

életkoruknak megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az 

első iskolai években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a 

változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, 

kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját 

képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a 

gyerekek életkori sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás 

felszabadultságának további ösztönzése. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti 

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

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

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

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

adjunk a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a 

vizuálisan érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

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

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

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

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon 

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

esztétikai értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Képzőművészet, kifejezés” és 

a „Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés tevékenységével kerüljön 

túlsúlyba. 

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

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

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

a médiatudatosságot. 

Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgozásán 

keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás 

hozzájárul a médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, 

illetve megerősítéséhez is.  
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A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a médiaszövegek 

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

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi 

konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti 

különbségtétel képessége is fejlődik. 

Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt 

médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét 

teremti meg.  

A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, 

hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül a 

kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az 

iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a 

vizuális kultúra tantárggyal. 

Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális kultúra és a 

könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás 

tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik egymást. Az olvasási készség 

fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a kreatív gyakorlatok, amelyek 

során az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes adaptációik összehasonlítására, 

feldolgozására kerül sor. 

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti különbségek 

megismerése segíti a médiakörnyezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság és a 

média által közvetített valóság közötti különbségek felismerését.  

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

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

Az első két évben elsősorban a videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség 

az élményfeldolgozásra. 

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

fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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Fejlesztési feladatok és óraszámok 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Óraszám az  

1. 

évfolyamon 

Óraszám a 

2. 

évfolyamon 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
30 óra 26 óra 

2. Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 
20 óra 18 óra 

3. Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
10 óra 16 óra 

4. A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás 

 

2 óra 2 óra 

5. A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

 

3óra 3 óra 

6. A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 

 

3 óra 3 óra 

7. A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
3óra 3 óra 

8. Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

 
20 óra 20 óra 

9. Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
20 óra 20óra 

 
Összesen  

111 óra 

Összesen  

 111 óra 

 

 

3 - 4. évfolyam 

 

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

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

tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új 

technikákkal, illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális 

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

illetve az érzékelés érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás 

fejlődésének eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és 
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hatásának egyre pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések 

megkülönböztetése. Az önállóan és csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti 

a kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó 

tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. 

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

értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

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

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

tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az 

ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez 

szükséges készségek és képességek fejlesztése.  

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

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

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

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 

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

kedvelt műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények 

feldolgozása, az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz 

igazodó meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik 

összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra 

fejlesztésével. 

A gyerekek saját és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a 

média alapvető funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött 

meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének 

értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött 

szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek 

értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a saját 

tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A média működésének 

tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás.  

Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő 

képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez 

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

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel 

telített helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  

 

 

 

3. évfolyam 
 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

14 óra  

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

14 óra  

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

13 óra  

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

14 óra  

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

6 óra 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 

6 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

15 óra  

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

17 óra 

összesen 111 óra 

 

 

4.évfolyam 
 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

14 óra  

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

14 óra 

Vizuális kommunikáció 

Utazások 

14 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

13 óra  
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A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

6 óra 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos 

internethasználat 

6 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

16 óra  

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

16 óra  

összesen 111 óra 

 

3.1.9. INFORMATIKA 

 

1–4. évfolyam 

 

Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó 

fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének 

bemutatására, megértésére és alkotó felhasználására. Az informatikai környezettel való 

ismerkedés előtt célszerű megbeszélni a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

Az informatikai eszközök használata témakör fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

ösztönözni kell a tervszerű alkalmazást, fel kell hívni a figyelmet az interaktív 

beavatkozások hatásainak megfigyelésére és értelmezésére. 

Az alkalmazói ismeretek témakör feldolgozása során a dokumentumszerkesztés 

eljárásainak megismerésére, grafikai programok használatára, egyszerű rajzok készítésére, 

módosítására, a tantárgyi tartalom jellemzőinek kiválasztását és rögzítését követően a 

tartalomnak megfelelő szöveges, rajzos dokumentumok egyéni vagy csoportos készítésére, 

a korosztálynak megfelelő feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet 

használatára kerül sor. A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek 

kiválasztását, rögzítését követően a tanulók értelmezik és csoportosítják az adatokat. Az 

információkezelés előkészítése érdekében közhasznú információforrásokat ismernek meg. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

feldolgozása során a tanulók a tantárgyi tartalmakkal kapcsolatos, informatikai 

eszközökkel megoldható problémák megoldásában szereznek gyakorlatot. A 

problémamegoldás a hétköznapi tevékenységeket vagy egyéb folyamatokat különböző 

formában leíró algoritmusok értelmezésével, alkotásával, vizuális ábrázolásával 

fejleszthető.  

A fejlesztés során cél, hogy a tanulók tanítói segítséggel olyan módszerekkel 

ismerkedjenek meg, amelyek különböző problémák megoldása során alkalmazhatók, 

legyenek képesek a probléma azonosítására és részekre bontására, a cél egyértelmű 

megfogalmazására, a feladat tervezésére, elvégzésére, ellenőrzésére.  

Az infokommunikáció témakör feldolgozása során a tanulók a különböző 

kommunikációs formákat, azok funkcióit, hatásait ismerik meg. Napjainkban az 

információszerzés eszközei és a kommunikáció lehetőségei gyorsan változnak, ezért 
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fontos, hogy a tanulók nyitottak legyenek a változásokra. A hatékony munkavégzés 

érdekében egyre nagyobb az igény a gyors és pontos információszerzésre, ennek érdekében 

egyre fontosabbá válik a korszerű eszközök megismerése és az eszközökkel 

megvalósítható funkciók hatékony alkalmazása. Az információszerzéssel és 

kommunikációval kapcsolatos műveletek körében a hagyományos eszközök mellett egyre 

hangsúlyosabb szerepet kapnak az elektronikus eszközök. Az alkalmazott eljárások során 

többféle eszköz és módszer megismerését kell biztosítani.  

Az információszerzés, a médiahasználat és a kommunikáció során egyre 

hangsúlyosabb szerepet tölt be a világháló, ezért az internet felhasználási lehetőségeinek 

megismerése, az alapvető szabályok betartása, a lehetséges veszélyek megismerése, az 

életkori sajátosságoknak megfelelő konkrét információforrások ismerete és irányított 

használata kiemelt fontosságú.  

Az információs társadalom témakörben tanult ismeretek alkalmazása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanulók tervszerűen, tudatosan alkalmazzák az információs társadalom 

eszközeit. Az informatikai eszközök használata közben a tanulók információkat keresnek, 

azokat egymással megosztják. Az információk kezelése közben fel kell hívni figyelmüket 

az adatok biztonságos kezelésére, fel kell készíteni őket a technikai vagy egyéb jellegű 

problémák kezelésére. 

A tanulók a különböző céllal szerveződő közösségek tagjaiként hozzájárulnak a 

közösség építéséhez, az értékrend kialakításához. A közösségi munka során ösztönözni kell 

az önismeret fejlesztését, az alkotó, kreatív tevékenységeket, tudatosítani kell, hogy 

minden tevékenységért személyes felelősséget kell vállalni.  

Az elektronikus szolgáltatások terjedésével egyre fontosabb társadalmi igény, hogy 

a tanulók képessé váljanak az adott korosztály számára fejlesztett szolgáltatások 

használatára, ismerjenek meg olyan szempontokat, amelyekkel értékelhetik és 

megkülönböztethetik az eltérő minőségű és érdekeltségű szolgáltatásokat, eldönthetik, 

hogy melyik szolgáltatás fontos és előnyös számukra. Tudatosítani kell bennük, hogy 

törekedniük kell a túlzott mértékű eszközhasználat elkerülésére, az optimális használat 

kialakítására. 

A könyvtári informatika témakörben a könyvekhez és egyéb információforrásokhoz 

való pozitív attitűd kialakítása meghatározó a tanulásmódszertan és a tanulási motiváció 

alapozása során. Fontos cél, hogy a tanulók az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával 

tapasztalatokat és élményeket szerezzenek a könyvtárban végezhető szolgáltatásokhoz és 

tanuláshoz köthető tevékenységekről. 

A könyvtárhasználóvá nevelés területén kiemelt jelentőségük van a meséknek, a 

játékos foglalkozásoknak, az alkotó tevékenységeknek. Ezek elsősorban a nyomtatott 

forrásokhoz kötődnek, de a széleskörű tapasztalatszerzés és a tanulók iskolán kívüli 

ismereteinek beépítése érdekében helyet kell kapniuk az elektronikus forrásoknak és más, 

nem hagyományos dokumentumtípusoknak is. 

A gyermekeknek szánt szépirodalmi és ismeretterjesztő művek széles választéka 

minden tantárgy számára sok lehetőséget nyújt az egyes témák élményszerű, forrásalapú 

feldolgozásárára. A játékos foglalkozások során érdemes a könyvtár tereivel, 

használatának alapjaival, a legelterjedtebb dokumentumtípusokkal, segédkönyvekkel 

megismertetni a tanulókat. 
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4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan. 

Ábra készítése teknőcgrafikával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika. 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata. 
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céljai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algoritmus, utasítás. 

 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, paraméter.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása. 

Irányított információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keresőprogramok. 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mobil eszközök, kockázat. 

 4.3. Médiainformatika  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtuális világ, média, elektronikus könyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának 

megismerése. A netikett alapjainak megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett. 
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 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus szolgáltatás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak 

betartása.  

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 

jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai.  

A források azonosító adatainak megállapítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 

szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus. 

 

 

 

3.1.10. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

1–2. évfolyam 

 

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

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – 

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat 

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

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

társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó 

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

a hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi 

ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a 

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

hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás 

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

állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, 
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a családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás 

lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek 

fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok 

közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A 

mindennapokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, 

feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a 

mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A 

matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli 

alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben 

mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel 

kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves 

foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ sokfélesége 

és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és 

a helyes időbeosztás terén. 

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

rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást 

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

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

teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” 

fejlesztését szolgálja a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, 

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

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

tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő értékelése, 

elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 

alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását. 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Család, otthon, háztartás 9 óra 9óra 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 19 óra 19 óra 

3. Közlekedés 4 óra 4 óra 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek 5 óra 5 óra 

 
Összesen  

37 óra 

Összesen  

37 óra 

 

 

 

3. évfolyam 

 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások, megfigyelések 

révén szerezzen ismereteket az őt körülmények világról. A mindennapi élet gyakorlatában 

a kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével kapjon ösztönzést az örömteli tanulásra, 

az önkiszolgálásra, a tudatos feladatvállalásra, az egészséges és környezettudatos életvitel 

megélésére.  

 

Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, majd önálló kreatív 

gondolati és gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket, miközben a 

mozgáskoordináció, a testtartás megfelelő erőkifejtéssel párosul. A helyes munkafogások 

gyakorlása közben a célszerű, balesetmentes szerszám és eszközhasználat jól 

érvényesüljön.  

 

Kiemelt cél a gyalogos közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, 

gyakoroltatása. Helyes viselkedés a személyautóban és a tömegközlekedési eszközökön. A 

közlekedésben rejlő veszélyhelyzetek felismertetése, a balesetek megelőzése, 

segítségnyújtás elemi teendői. A leggyakrabban előforduló jelzőtáblák, útburkolati jelek 

jelentésének megismertetése, tudatosítása.  
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A gyermek helye a családban, az osztályban, az iskolaközösségben, szerepvállalások, 

közös élmények, tapasztalatok megbeszélése a különböző vizsgálódások közben. 

 

 

4. évfolyam 

 

 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (lakóhely, család, iskolaközösség) közvetlen tapasztalásokkal, 

megfigyelésekkel, életkori sajátosságainak megfelelő tevékenykedtetéssel, tovább bővítse 

ismereteit az őt körülvevő világról.  

A mindennapok gyakorlatában az életviteli ismeretek mellett a kézügyesség, a kreatív 

gondolkodás fejlesztésével, az örömteli tanulásra, az alkotó munkavégzésre ösztönzés. Az 

önálló ismeretszerzés gyakoroltatása, új tanulási módszerek alkalmazásával, az egyéni 

alkotó munkavégzés mellett a csoportos feladatvállalás alkalmazására szoktatás, hogy a 

társas kapcsolatok építésének elemeivel is megismerkedjenek. A tevékenykedtetés közbeni 

magatartási szabályok megkövetelése.  

 

Hasznos tárgyak készítése önálló tervezéssel, kivitelezéssel, miközben a helyes test-tartás, 

erőkifejtés fejleszthető, ezzel párhuzamosan az anyagok átalakíthatóságát, a szerkezet és 

funkció, a kivitelezés esztétikuma és használhatósága közötti összefüggést megértethetjük. 

A helyes munkafogások végzése közben a balesetmentes szerszám és eszközhasználat 

érvényesül.  

A tárgykészítés folyamatában a becslés, mérés, összehasonlítás, mennyiségi fogalmak 

elmélyítése. Előtérbe kerül a műszaki rajz alapelemeinek jelentése, alkalmazása. 

(vonalfajták neve, jelentése, rajzolása) 

 

A kerékpáros közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, gyakoroltatása. A 

gyalogos és a kerékpáros közlekedésben rejlő veszélyek, veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzésük, segítségnyújtás elemi teendői. A kerékpárosokra és a gyalogosokra 

vonatkozó útburkolati jelek, jelzőtáblák jelentése és alkalmazkodás a szabályok betartása, 

figyelmes fegyelmezett közlekedéshez. 
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A közösségek szerepe a tanuló életében. Feladatok vállalása közösségben (család, osztály, 

iskola, sportolási, kulturális és egyéb közösségekben). Személyes felelősség vállalása, 

belátása és érvényesítése a közösségekben.  

 

Egyszerű munkatevékenységekkel a szakmák jellemzőinek megismertetése, különböző 

foglalkozások eljátszása. Katasztrófavédelmi alapismeretek elsajátíttatása. 

 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

3-4. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt 

óraszám az  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. Család, otthon, háztartás 8 óra 8 óra 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 óra 16 óra 

3. Közlekedés 6 óra 6 óra 

4 Pályaorientáció, közösségi szerepek 7 óra 7 óra 

 
Összesen  

37 óra 

Összesen  

37 óra 

 

 

3.1.11. TESTNEVELÉS 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és 

mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás 

alapjainak az elsajátítása a legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes 

mozgásformák) mozgásmintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása 

kiemelkedően fontos ebben az időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors 

mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági és táncos mozgások alapfeltételeit. A 

fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a fokozatosság elvének, amely a természetes 

mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva egyre összetettebb, komplexebb 

helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a 

nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli mozgásos 

tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a testneveléshez és 
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sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhuzamosan történjen a már 

cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevékenységekben és 

kontrollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk során - a motiváció 

fenntarthatósága és az esélyegyenlőség érdekében - a mozgásos tevékenységek precíz 

végrehajtásán, a variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút teljesítményen. 

A mozgástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban a sikerorientált 

gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék és játékosság az uralkodó, amely mélyíti 

a mozgásos tevékenységekhez és testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást. 

A természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű mozgásokban egyre nagyobb teret 

kap, amely a további koordinációs képességfejlődés záloga. A játéktevékenység során is 

fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok mellett, az egyszerű taktikai 

feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos 

tevékenységek közbeni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő 

tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális 

kompetenciák fejlődéséhez. A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte 

döntési kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és 

társadalmi, egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásához. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és 

élményszerű pszichomotoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást 

és az adekvát játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A differenciálás elvét és az általa 

vezérelt gyakorlatot a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is 

megkülönböztetett figyelmet áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, 

hogy minden tanuló eljusson a számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére, és 

megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztőmunka 

igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövetkező 

változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a 

személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok – 

hatásfokát. A várt eredmények ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az 

ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. 

évfolyamán a természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek 

játékos fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A 

gyermekek fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos 

mozgástanulási és képességfejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, 
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melyek stabilizálják az alapvető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 

3–4. évfolyamon a mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előzetes 

mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére 

kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folyamatában a komplexebb, nehezített 

körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.  

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a 

mozgásos tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési 

feladatok keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási 

teljesítményhez, ezen keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében 

elfogadó, ugyanakkor követelményeket támasztó, következetes nevelési környezetet 

biztosító légkör szükséges, ahol a gyermekek aktív, felfedező, velük született képességei 

megerősödnek. 

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, 

ezen keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely 

olyan fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki 

egészség és az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a 

pedagógussal, a társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz 

olyan kiemelt fejlesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi 

sikerélmények, továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját 

képezik a nemzeti öntudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák 

rendszabályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak 

tanulása az erkölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció 

lehetőségének biztosítása, a kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és 

elsajátítása a demokráciára nevelés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások 

és feladatok tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A 

szaknyelvi alapok megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, eszközök 

balesetmentes használatának megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink 

felfedezése összekapcsolva a rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik 

a testi-lelki egészségre nevelés mint a legfontosabb fejlesztési terület. 

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a 

testnevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és 

állampolgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi 
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kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség 

kínálkozik. Meghatározó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális 

ismeretek széles körű, igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a 

kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció 

milyensége, illetve a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai 

keretek között erre a hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és 

értékelése, a játékszituációk, illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok 

okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a 

testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához 

kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív 

feladatokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, 

mozgásos játékokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, 

majd az önállóságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán 

kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések 

mozgásmintát és mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal 

bírnak. Ennek kialakítása kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti 

szakaszaiban. A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás 

minőségére, mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció 

kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása 

kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést, pozitív attitűdöt már ezen az 

iskolafokon is. 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok 

1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt 

óraszám az  

1. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
10óra 

+ folyamatos 

10óra 

+ folyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgásformák 
41 óra 46 óra 

3. Manipulatív természetes 

mozgásformák 
27 óra 35 óra 

4. Természetes mozgásformák a torna és 

tánc jellegű feladatmegoldásokban 
18 óra 20 óra 

5. Természetes mozgásformák a 

sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

18óra 25óra 

6. Természetes mozgásformák az 

önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

15óra - 

7. Természetes mozgásformák az 

alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

26óra 29 óra 

8. Természetes mozgásformák az atlétika 

jellegű feladatmegoldásokban 
- 20óra 

9. Természetes mozgásformák a 

vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban   

30 óra - 

 
Összesen  

185 óra 

Összesen  

185 óra 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok 

3-4. évfolyam 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám az  

3. évfolyamon 

Javasolt 

óraszám a 

4. évfolyamon 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
10óra 

+ folyamatos 

10óra 

+ folyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgásformák 
37 óra 47 óra 

3. Manipulatív természetes 

mozgásformák 
20 óra 40 óra 

4. Természetes mozgásformák a torna és 

tánc jellegű feladatmegoldásokban 
20 óra 25  óra 

5. Természetes mozgásformák a 

sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

28 óra 25 óra 

6. Természetes mozgásformák az 

önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

14óra - 

7. Természetes mozgásformák az 

alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

30 óra 23 óra 

8. Természetes mozgásformák az atlétika 

jellegű feladatmegoldásokban 
26 óra 25 óra 

 
Összesen  

185 óra 

Összesen  

185 óra 
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3.2. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam  

 

3.2.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Magyar nyelv 

 

5. évfolyam  

 

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

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának 

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

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

mélyítése, bővítése.  

Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is 

rövid idő alatt meg tudnak ismerni.  

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről 

legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon 

kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány 

mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás 

szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás, 

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

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 
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Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 3 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 + 1 

Helyesírás 11 + 1 

A szavak szerkezete és jelentése 12  

A nyelv szerkezete 11 + 1 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3 

 

 

6. évfolyam  

 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás 

eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak 

megalapozásának a folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési 

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

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

ismeretek mélyítése, bővítése.  

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a 

megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről 

legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon 

kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. 

Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az 

olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, 

személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázatása; a címadás.  
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Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).  

 

 

Éves óraszám: 93 

Heti óraszám: 2,5 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9+5 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 10+5 

Írás, fogalmazás 10 + 1 

Helyesírás 11 + 8 

A szavak szerkezete és jelentése 6+3 

A nyelv szerkezete 19 + 2 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 4 

 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, 

finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje szintén nagy jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek 

mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal.  

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a 

mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak 

összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal 

empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem 

különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából 
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már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei 

és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, 

társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi 

eszközeit. 

 

Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, szövegértés                     8 

Írás, fogalmazás 6 

Helyesírás 10 

A nyelv szerkezete és jelentése 32 

A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon) ––––– 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 6 

 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, 

finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, 

továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.  

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, 

változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.  

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.  

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni 

tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 
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működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is 

jártas.  

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az 

eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, 

kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

Éves óraszám: 93 

Heti óraszám: 2,5 

 

 Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 

Olvasás, szövegértés 5 

Írás, fogalmazás 4 + 1 

Helyesírás 8 + 8 

A nyelv szerkezete és jelentése 32+15 

A nyelv állandósága  7 

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3 

 

 

Magyar irodalom 

5-8. évfolyam 

 

5. évfolyam  

 

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

szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának 

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

figyelembevételével.  
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A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget 

nyújt az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának 

tekinti az irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a 

János vitéz, a mesék és a közösen megismert regények során a nagy emberi 

kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és 

a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. 

A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, 

amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.  

         Az 5 évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából 

a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. 

Tudjon néhány mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. 

Legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására.  

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázatása; a címadás.    

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői 

nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely 

megnyilvánulásait, a téma és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek 

némely aspektusát, továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 
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 A kerettanterv által előírt óraszám:  

74 óra 

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére, valamint a régió, a 

lakóhely kultúrája, irodalmi 

emlékei megismerésére szánt 

órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai   

             egységeknél feltüntetve) 

           : 6 óra - ismétlések, rendszerezések,  

             számonkérések  

     
 

 

Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 

 Órakeret 

A könyvek varázsa 1 óra 

Mesék bűvöletében 14 + 2 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz 18 óra 

Múltunk a mítoszokban                            4 óra 

A Biblia világa 4 óra 

Ez a föld a mi hazánk 

(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

15 + 1 óra 

 

Az ember világa 

(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok) 

9 + 3 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 3 óra 

 

 

6. évfolyam 

 

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

irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a 

mondák és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való 

ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy 

vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. Ennek előfeltétele a 

tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó 
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absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a 

képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából 

az a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez.  

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. 

Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az 

olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, 

személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. 

 Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.   

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázatása; a címadás.   

 Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői 

nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely 

megnyilvánulásait, a téma és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én 

kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar 

irodalmi szövegek elemzését.  

Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).  

 



75 

 

 A kerettanterv által előírt óraszám: 

 93 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

             egységeknél feltüntetve)  

           : 21óra - ismétlések, 

rendszerezések,gyakorlások            

             számonkérések  

  
 

Éves óraszám: 93 

Heti óraszám: 2,5 

 

 Órakeret 

Monda, rege, ballada 12 + 1 óra 

Arany János: Toldi 19 + 1 óra 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok  9 óra 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 

„Egy dallam visz, de keresztezi száz…” 

9 óra 

Próbatételek, kalandok, hősök 16 + 2 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 24 óra 

 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje szintén nagy jelentőségű. 

     Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és 

a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a 

szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai 

gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom 

olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek 

örökítettek ránk, és amely üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. 

Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló 
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sajátos, életkorából fakadó viszonyát az olvasott művekhez, a tanuló pedig legyen partner 

azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek. 

     Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni 

tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 

működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.  

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.  

     Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés 

módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.  

     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, 

társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi 

eszközeit. 

 
 A kerettanterv által előírt óraszám:  

74 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

              egységeknél feltüntetve) 

      : 3 óra - ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 
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Éves óraszám: 74 

Heti óraszám: 2 

 Órakeret 

Egy korstílus – a romantika 6 + 2 óra 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 22 óra 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a 

romantikus korstílus 

8 óra 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota, komikus eposz, ballada) 

13 óra 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) 
8 + 2 óra 

Drámai műfajok (egy komédia) 
8 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések + 5 óra 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje szintén nagy jelentőségű. 

     A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és 

amely üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. 

     Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő 

artikuláción túl kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, 

és a beszédtársaival empatikusan együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól 

alkalmazkodik, különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.  

     Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.  

     Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes, 

valamint a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

     Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés 

módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.  
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     Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények 

tiszteletén túl érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak 

alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 A kerettanterv által előírt óraszám: 

93 óra.  

 A tematikai egységeknél feltüntetett 

óraszám magában foglalja a 

témakörök összefoglalásait, a 

számonkéréseket, a szövegalkotás 

fejlesztésére szánt órákat is.  

 Ajánlás a helyi tanterv időkeretéből 

felhasználható órákra:  

           : 4 óra - műajánlás (a tematikai  

              egységeknél feltüntetve) 

     : 3 óra - ismétlések, rendszerezések, 

számonkérések 
 

 
Éves óraszám: 93 

Heti óraszám: 2,5 

 
 Órakeret 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 6 óra 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat 

10 óra + 3 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 8 + 1 óra 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 

elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

17 óra 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés 

7 óra 

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 
7 óra 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

7 óra 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

7 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

4 óra 

Ismétlések,készségfejlesztések, rendszerezések, 

számonkérések 

+ 16 óra 

 

 



79 

 

3.2.2. ANGOL NYELV 

 

5-6. évfolyam 

 

A kiválasztott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-2 (Tom Hutchinson) 

 

Célok és megvalósítás 

Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

A korszerű angolnyelv-oktatás kritériumainak megfelelően a Project tankönyvsorozat a 

nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti 

fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak 

életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen 

nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során 

receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a 

legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk. 

A sikeres kommunikáció érdekében a Project sorozat segít abban, hogy a tanulók az 

általános iskolai nyelvoktatás végére megismerjék és használni tudják mindazokat az angol 

nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Segíti, hogy tisztában legyenek a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének 

elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Megismerik azokat az 

eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Felismerik, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, 

amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 

helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  
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Autentikus szövegek és feladatok 

 

Az Oxford University Press angol nyelvtanítási anyagai, így tehát a Project sorozat is 

teljes mértékben figyel arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen 

egészíthetik ki a tananyagot a tanult anyaghoz kapcsolódó oldalakkal, kerülhetnek autentikus 

célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a 

célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm 

tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

 

Pozitív attitűd 

 

Az angol nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

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

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

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Ezt a pozitív hozzáállást a Project motiváló 

témái, érdekes gyakorlatai, önálló projectmunkái óráról órára erősítik, és a tananyag révén 

automatikusan kialakul az a tanulói igény, hogy  a célnyelvi országokkal és kultúrájukkal még 

alaposabban megismerkedjenek. 

 

Tantárgyközi integráció 

 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. A Project sorozat rendszeresen épít a tananyagba olyan szókincsfejlesztést, 

melynek segítségével a tanulók angol nyelven más tantárgyak keretében szerzett ismereteket és 

személyes tapasztalatokat is ki tudnak fejezni.  

 

Nyelvtanulási stratégiák 

 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

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

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

Project sorozatban ezek a stratégiák észrevétlenül sajátítódnak el, hiszen ebben az életkorban 
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elsősorban a mintakövetés jellemző. Ráadásul a módszeresen egymásra épülő tanítási egységek 

szerkezete arra készteti a tanulókat, hogy rendszeresen önállóan is értékeljék tudásukat. 

 

Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az angol nyelv tanulásába, és fordítva, 

az angol nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az angol nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 

váljon az anyanyelv használata.  

 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 

különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 

fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 

előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, 

az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma 

elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi 

fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba. 

 

Témakörök 

 

A Project sorozat témakörei teljes mértékben fedik a Kerettanterv ajánlott témaköreit. 

Külön táblázat tartalmazza minden évfolyamon ezeket a témaköröket, amelyben más 

tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat 

tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a 

nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 

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

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

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési 

szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva, és 

ezek kerülnek feldolgozásra a Project sorozat tanításakor.  

 

Az önálló tanulás képességének kialakítása – az internet használata 

 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését 

támogatta az internet, az Oxford University Press ma már számos lehetőség kínál online a 

produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

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

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

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

személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 

Évfolyamonkénti célok és feladatok 

 
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási 

tapasztalattal rendelkeznek. Megértik az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű 

utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, 

amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. 

Már ismernek hangzó és írott szövegeket, az írást is elkezdték az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani, és gondolataikat egyszerű formában már írásban is ki tudják fejezni. 

Ismerik a játékos nyelvtanulás örömét, és a feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt 

bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív 
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visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 5–6. évfolyam céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a tanulók 

sikerélményének biztosítása értelmes munkával. Fontos cél a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztése, ami mellé fokozatosan felzárkózik az olvasott szöveg értése és az írás is. A 

készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetekben történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek 

természetes egységet alkotnak. 

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem 

önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A 

kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a 

tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá 

váljanak. 

Bár a 10–14 éves korosztály a nyelvtanulás során jobban támaszkodik memóriájára, mint 

a célnyelv szabályrendszerére, egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. 

Mivel a szabályok ismerete csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket, a tanításban fontos 

szerepet játszik a nyelvi szerkezetek automatizálása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában 

lényeges a nyelvi input minősége és mennyisége, valamint a pozitív tanári visszajelzés. Cél, 

hogy a tanulók esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket 

autonóm nyelvtanulóvá válni. 

A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű 

használatához, ami lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívülről jövő idegen nyelvi 

hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 

Fontos, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és 

kölcsönhatásban legyen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az 

önálló tanulással. A digitális kompetencia is egyre nagyobb szerepet kap, hiszen az IKT-

eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és 

hatékony módja. 

A nyolcadik osztály végére a tanulók nyelvtudása eléri azt a mérhető szintet, amellyel 

képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban 

sikerrel részt venni. 
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Fejlesztési követelmények 

 
A tanuló képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, 

interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni a nyelvórai 

feladatok megoldásában, párbeszédeket tud folytatni, és minta alapján egyszerűbb szövegeket 

is alkot. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái 

vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat 

(tévéműsorok, újságok, internet stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. 

A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam 

végén A2 szint. 

 

Értékelés 

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés, 

melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy 

alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire 

tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő 

értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját. 

Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és 

módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz 

ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként, 

vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. 

Fontos, azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, 

hiszen a négy alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és 

a hanganyag különböző lehetőségeket ajánl fel minden fejezetben a tanulói teljesítmény 

értékelésére. 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai 

 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót 

a nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz 

szükségesek, használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek 

megkönnyítik a nyelv elsajátítását. 

 A tankönyvsorozat a felső tagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban 

fedje. 

 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz. 
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5. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 

Tankönyv: Project Third Edition 1 

 

Témakör Óraszám Kapcsolódási pont 

Család, barátok, kedvenc állatok, családi 

események, programok 

16 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely 

Iskola, tantárgyak, tanrend, 

osztálytársak, tanórán kívüli programok 

16 Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

Emberek külső és belső jellemzése, 

öltözködés, alapvető tulajdonságok 

16 Természetismeret: az ember 

megismerése 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: öltözködés 

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a 

szoba bemutatása, bútorok, berendezési 

tárgyak 

16 Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a 

város, tájékozódás, útbaigazítás 

kérése/adása 

16 Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

Idő, óra, a hét napjai, napszakok 10 Matematika: számok írása, olvasása 

Napirend, mindennapos, szokásos 

tevékenységek, házimunka, otthoni 

feladatok 

16 Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás 16 Technika, életvitel és gyakorlat: 

vásárlás. 

Szabadidő, szórakozás, kedvenc 

időtöltés, hétvége 

16 Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Az angol nyelvű országok; házak, 

helynevek Angliában 

10 Hon- és népismeret: más országok és 

kultúrák 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 
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 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban 

válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz 

fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

 

 

6. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 

Tankönyv: Project Third Edition 2 
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Témakör Óraszám Kapcsolódási pont 

Család, személyi adatok; foglalkozások; 

otthoni teendők, kötelességek, napirend; 

családi ünnepek. 

16 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső 

és belső jellemzése. 

17 Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

Tágabb környezetünk: város, ország; a 

lakóhely bemutatása 

17 Matematika: irányok, térbeli 

alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés 

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

Természeti környezetünk: a természet 

megóvása; Földünk nevezetes tájai; növények 

és állatok. 

16 Természetismeret: tágabb környezet, 

a Föld tájai és élővilága 

Hon- és népismeret: más országok és 

kultúrák 

Az iskola világa: az iskola bemutatása, 

órarend, iskolai programok 

17 Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, ismeretség, közös  munka 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Egészség és betegség: a leggyakoribb 

betegségek; a leggyakoribb sérülések. 

16 Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége, 

testrészek, betegségek 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más 

országokban; különleges ételek és 

ételreceptek; viselkedés az étkezésnél 

17 Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok 

ünnepekre. 

16 Technika, életvitel és gyakorlat: 

vásárlás. 

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában 

és az iskolán kívül; tévé, film, videó, 

számítógép és olvasás. 

16 Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 
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A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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7-8. évfolyam 

 

Célok és megvalósítás 

 

Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

A korszerű angolnyelv-oktatás kritériumainak megfelelően a Project tankönyvsorozat a 

nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti 

fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak 

életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen 

nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során 

receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a 

legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk. 

A sikeres kommunikáció érdekében a Project sorozat segít abban, hogy a tanulók az általános 

iskolai nyelvoktatás végére megismerjék és használni tudják mindazokat az angol nyelvi 

eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható 

ki. Segíti, hogy tisztában legyenek a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, 

hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Megismerik azokat az eszközöket 

és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs 

helyzetek. Felismerik, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, 

korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. 

Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem 

használatának szabályai is.  
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7. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 

Tankönyv: Project Third Edition 3 

Témakör Óraszám Kapcsolódási pont 

Én és a családom: családfa; 

foglalkozások; családi ünnepek 

18 Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely, hétköznapok, ünnepek. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Emberi kapcsolatok: barátság; 

emberek külső és belső jellemzése. 

20 Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Tágabb környezetünk: falu, város, 

ország; 

18 Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Az iskola világa 18 Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös  

munka. 

Egészség, az egészséges életmód 18 Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; 

ajándékok ünnepekre. 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Utazás: utazási előkészületek; 

közlekedési eszközök. 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Szabadidő és szórakozás: sport az 

iskolában és az iskolán kívül; tévé, 

film, videó, számítógép és olvasás. 

20 Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

   

   

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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8. évfolyam 

Évi óraszám: 148 

Tankönyv: Project Third Edition 4 

 

Témakör Óraszám Kapcsolódási pont 

Én és a családom: személyi adatok; 

foglalkozások; otthoni teendők, 

kötelességek; családi ünnepek 

15 Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek 

külső és belső jellemzése. 

15 Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Természetismeret: az ember 

megismerése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat 

Tágabb környezetünk: falu, kisváros, 

nagyváros, ország; a lakóhely 

bemutatása; lakóhelyünk megóvása. 

15 Természetismeret: tágabb környezet. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum, a hazai táj. 

Természeti környezetünk: a természet 

megóvása; Földünk nevezetes tájai; 

veszélyeztetett növények és állatok. 

15 Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága, a 

Föld szépsége, egyedisége 

Az iskola világa: az iskola bemutatása; 

az ideális órarend; az ideális iskola. 

15 Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös  

munka. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

Egészség és betegség: a leggyakoribb 

betegségek; a leggyakoribb sérülések. 

15 Természetismeret: az ember megismerése 

és egészsége, testrészek, betegségek. 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és 

más országokban; különleges ételek és 

ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 

15 Természetismeret: az ember megismerése 

és egészsége: étrend. 

Matematika: halmazok, diagramok 

készítése, értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; 

ajándékok ünnepekre. 

15 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc 

közlekedési eszközöd. 

14 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

Hon- és népismeret: a világörökség 

elemei. 
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Szabadidő és szórakozás: sport az 

iskolában és az iskolán kívül; tévé, 

videó, számítógép és olvasás. 

14 Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 

100 szavas szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz;  

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  
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 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas 

szöveget ír;  

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

 

3.2.3. NÉMET NYELV 

5-6. évfolyam 

A1 szint 

 

Emelt óraszám, heti 4 óra: 148 óra 

5. évfolyam: Planet 1, 1-16. lecke 

 

Kiegészítő anyag: 

www.hueber.de/planet 

Planet 1 interaktív tankönyv, DVD 

Tankönyv: Planet 1 
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Alapelvek célok 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

A nyelvtanulás célrendszere a következő: 

— A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani 

nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

— A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek 

képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, 

váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt. 

— A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen képes a 

tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult 

idegen nyelven is feldolgozni. 

— Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók szerezzenek 

tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást. 

— A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen 

elsajátítani. 

 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében hangsúlyozzuk a 

kommunikatív kompetencia kialakítását, amely több elemből áll. Részei a nyelvi, a 
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szociolingvisztikai és a szövegkompetencia. A nyelvi kompetencia magában foglalja a 

lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, 

továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A 

nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az 

interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok). 

A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának 

megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett 

célnyelvi műveltség elérhetővé váljék számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás 

során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése, azaz a diák 

legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 

lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. 

Az idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi 

és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek 

ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel 

kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és 
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nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, 

azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a 

korszerű nyelvoktatás, a differenciálás és az autonóm nyelvtanulás kiváló eszköze. 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt 

a tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során 

saját kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, 

eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje 

meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, 

gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. 

Fokozatosan sajátítsa el azokat a stratégiákat, amelyek segítik a kommunikációban és a 

szövegek értelmezésében. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit. 

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben 

részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített 

autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, 

csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv 

autentikus használatát megtapasztalni. Az órai kommunikáció és tevékenység a célnyelven 

történjen. Minden tanuló kapja meg a saját szintjének és tanulási stílusának megfelelő 

egyéni törődést és segítséget ahhoz, hogy önálló nyelvhasználóvá váljon. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán 

kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha 

megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi 

szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő 

beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és 

egyszerű formában használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és 

szükségletei szerint alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos 

nyelvtanulás örömét. A feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a 
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sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések 

önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával 

megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok 

befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. 

Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek 

természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák 

el az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési 

szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése 

alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, 

amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak 

tartalmaival. A „Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek 

megtalálni azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös 

projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi 

jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok 

ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat 

elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint 

a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák 
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fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az 

esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. 

Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-

eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű 

és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER 

szerinti A1 szintet. 

 

5. évfolyam, A1/1 szint  5. évfolyam, A1/1 szint heti 4 óra 148 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

21 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

20 Otthon  

Otthonom, szűkebb 

környezetem. Tevékenységek 

otthon.  

 

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

22 Étkezés 

Kedvenc ételeim, italaim.  

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

 

22 Idő, időjárás 

Az óra. 

Hónapok. 

A hét napjai. 

Dátumok.  

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

22 Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Kedvenc tantárgyaim. 

Iskolai felszerelés. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 
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Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Új osztálytárs érkezik. 

Osztályújság. 

21 Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Koncert. 

Televíziós kvíz.  

 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

20 Város, bevásárlás 

Város- és országnevek. 

Földrajz: más népek kultúrája.  

 

 

 

5. évfolyam, A1/1 szint  6. évfolyam, A1/2 szint heti 4 óra 148 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

14 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

14 Otthon  

Tevékenységek otthon. 

Házimunka. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

 

14 Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim.  

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

étrend. 

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

15 Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Dátumok.  

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

15 Öltözködés 

Ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Színek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  
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Matematika: halmazok. 

14 Sport 

Sportok, sportfelszerelések. 

 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

15 Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink.  

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

16 Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Szabadidő eltöltésére alkalmas 

helyek. Kedvenc szabadidős 

tevékenységek Németországban.  

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

16 Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állattartás. 

 

Természetismeret: élőlények a 

ház körül, az állatok 

életmódjának főbb jellemzői.  

 

Matematika: halmazok. 

15 Város, bevásárlás 

Piac, bolhapiac. 

Vásárlás.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

 

 

7-8. évfolyam 

A2 szint 

 

Heti 4 óra: 148 óra 

7. évfolyam: Planet 2, 17-24. lecke 

8. évfolyam: Planet 2, 25-32. lecke 

Kiegészítő anyag: 

www.hueber.de/planet 

Planet 2 interaktív tankönyv 

Planet 2 CD 



102 

 

 

Tankönyv: Planet 2 

 

Eszközök: 

CD lejátszó 

interaktív tábla  

laptop 

 

Alapelvek, célok 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

A nyelvtanulás célrendszere a következő: 

— A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani 

nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

— A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek 

képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, 

váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt. 

— A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen képes a 

tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult 

idegen nyelven is feldolgozni. 

— Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók szerezzenek 

tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást. 
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— A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen 

elsajátítani. 

 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében hangsúlyozzuk a 

kommunikatív kompetencia kialakítását, amely több elemből áll. Részei a nyelvi, a 

szociolingvisztikai és a szövegkompetencia. A nyelvi kompetencia magában foglalja a 

lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, 

továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A 

nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az 

interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok). 

A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának 

megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett 

célnyelvi műveltség elérhetővé váljék számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás 

során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése, azaz a diák 

legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 

lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. 

Az idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi 

és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek 

ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 
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Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel 

kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és 

nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, 

azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a 

korszerű nyelvoktatás, a differenciálás és az autonóm nyelvtanulás kiváló eszköze. 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt 

a tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során 

saját kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, 

eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje 

meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, 

gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. 

Fokozatosan sajátítsa el azokat a stratégiákat, amelyek segítik a kommunikációban és a 

szövegek értelmezésében. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit. 

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben 

részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített 

autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, 

csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv 

autentikus használatát megtapasztalni. Az órai kommunikáció és tevékenység a célnyelven 

történjen. Minden tanuló kapja meg a saját szintjének és tanulási stílusának megfelelő 

egyéni törődést és segítséget ahhoz, hogy önálló nyelvhasználóvá váljon. 

 

7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” 
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nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi 

keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos 

feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában 

vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható 

nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat 

adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első 

lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban 

történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, 

önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és 

technikai kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség 

fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre 

több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. 

Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 

továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket 

ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a 

nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 

esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  
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A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy 

a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és 

az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási 

kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, 

kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER 

szerinti A2 szintet. 

 

7. évfolyam  

A2/1 szint 

 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

15 Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

időbeosztás, napirend. 

15 Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Berendezési tárgyak. 

 

Természetismeret: lakóhelyi 

környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

14 Étkezés Természetismeret: az ember 
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Napi étkezések. Kedvenc ételeim, 

italaim. 

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Étkezés étteremben. 

megismerése és egészsége: étrend. 

 

14 Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: öltözködés, 

divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

15 Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok. Kedvenc sportom. 

Sportversenyek, sportversenyek. 

Sportbalesetek. 

Sportrendezvények a célországban.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: 

testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos 

játékok, sportversenyek, szabályok. 

15 Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Napirend.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

15 Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

15 Város, bevásárlás 

városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Földrajz: más népek kultúrája.  

 

15 Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum, a hazai táj, a világörökség 

elemei. 

15 Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés.  

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: étrend. 
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Betegségek és megelőzésük. 

Orvosnál és kórházban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

 

 

8. évfolyam 

A1/2 szint 

 

 

Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

15 Család  

Én és a családom.  

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Konfliktusok a családban és azok kezelése. 

Szerepek és feladatok a családban.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: család 

és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

15 Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, használati 

eszközök a háztartásban. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban.  

Lakáscsere, költözködés.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

 

14 Idő, időjárás 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Időjárás különböző országokban. 

Matematika: számok írása, 

olvasása, állítások igazságának 

eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

15 Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. Öltözködési normák. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

14 Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Napirend.  

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, 

segítő kapcsolat. 

15 Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Ünnepi események megszervezése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, 

ünnepek. 
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15 Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek. 

A televízió szerepe, televíziós műsorok. 

 

  

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

15 Város, bevásárlás 

Piac, bolhapiac. 

Vásárlás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum. 

15 Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. Vakáció különböző 

országokban. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Szálláslehetőségek, nyaralóhelyek. 

Kedvelt uticélok a célországban. 

Utazás megszervezése és előkészítése, 

közlekedés turistaként. 

Városnéző körutak.   

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én 

városom, falum, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

15 Zene, művészetek 

Kiállítások, rendezvények, koncertek. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, 

előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

múzeumok, kiállítások. 

 

 

 

3.2.4. MATEMATIKA 

5-8. évfolyam 

 

Az általános iskola 5−8. évfolyamán a matematikaoktatás megismerteti a tanulókat az őket 

körülvevő világ konkrét mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozza a korszerű, 

alkalmazásra képes matematikai műveltségüket és az életkoruknak megfelelő szinten 

biztosítja a többi tantárgy tanulásához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket. 

Alapvető célunk a gondolkodás képességének folyamatos fejlesztése és a kompetenciák 

kialakítása. 
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Az általános iskola 5−8. évfolyama egységes rendszert alkot, de – igazodva a gyermeki 

gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz − két, pedagógiailag elkülöníthető 

periódusra tagolódik. Az alapozó szakasz utolsó két évében a tanulók gondolkodása erősen 

kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ezért itt az integratív-képi 

gondolkodás fejlesztése a cél. A 7−8. évfolyamon elkezdődik az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás kialakítása is.  

Ez a tanterv a NAT 2012-ben megfogalmazott fejlesztési célokhoz és a kijelölt legfőbb 

kompetenciaterületekhez kapcsolódó tananyagrendszert tartalmazza a fejlesztés-

központúságot szem előtt tartva. A fejlesztő munkát a matematikai tevékenységek 

rendszerébe kell beépíteni. Ezért alapvető fontosságú, hogy az alapozó szakaszban a 

tevékenységek részletesen legyenek kifejtve, így például a mérések, a fogalomalkotást 

előkészítő játékok, az alapszerkesztések és a geometriai transzformációk tulajdonságainak 

megtapasztalása. Ezeket kiegészítik a tananyag feldolgozásában megjelenő munkaformák: 

a pár-, illetve csoportmunka, valamint a projektfeladatok. Természetesen az önálló 

feladatmegoldást, a differenciált munkaformát továbbra is alkalmazzuk. 

A tevékenységek tárházába tartozik az eszközök használata, különös tekintettel az 

elektronikus eszközökre, azon belül az oktatási célú weblapokra az interneten. 

Fejlesztendő a tanulók kommunikációs képessége, saját gondolataik szabatos 

megfogalmazása szóban és írásban; mások gondolatainak megértése, a vitákban érvek és 

ellenérvek logikus használata. 

Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás 

fejlesztése, a problémamegoldások mellett a felvetett kérdések igazságának, vagy 

hamisságának eldöntése, a döntések igazolása. A tanulók legnagyobb része ebben a korban 

jut el a konkrét gondolkodástól az absztrahálásig. Ezért a legfontosabb cél a konstruktív 

gondolkodás kialakítása, amelyet a tanulók életkorának megfelelően manipulatív 

tevékenységek elvégeztetésével, az összefüggések önálló felfedeztetésével érhetünk el. Az 

önellenőrzéssel növeljük a tanulók önbizalmát, a változatos módszerekkel, a korosztálynak 

megfelelő játékos formákkal, kis lépéseken keresztül, természetes módon hangoljuk őket a 

matematika tudományának befogadására.  

Fontos, hogy a valóságban előforduló problémákra a tanulók meg tudják találni a 

megfelelő matematikai modellt, azokat helyesen tudják alkalmazni. Ezért nagy hangsúlyt 
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kell fektetni a szövegértő, elemző olvasásra. Ugyanakkor azt is el kell érni, hogy a 

matematikában tanult ismereteket a tanulók alkalmazni tudják más műveltségi területeken 

is. 

Fokozatosan kell kialakítani a matematika szaknyelvének pontos használatát és 

jelölésrendszerének alkalmazását. 

Az általános iskolai matematikaoktatás alapvető célja, hogy a megszerzett tudás az élet 

minden területén, a gyakorlati problémák megoldásában is alkalmazható legyen. 

 

 

 

 

 

 

Évfolyamonkénti óraszámok 

 

5. évfolyam 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Gondolkodási módszerek 4 

Számtan, algebra 88 

Függvények, az analízis elemei 8 

Geometria, mérés 44 

Valószínűség, statisztika 4 
 

6. évfolyam 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Gondolkodási módszerek 4 

Számtan, algebra 88 

Függvények, az analízis elemei 10 

Geometria, mérés 40 

Valószínűség, statisztika 5 
 

7. évfolyam 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Gondolkodási módszerek 6 

Számtan, algebra 72 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 4 4 4 4 

Éves óraszám 148 148 148 148 
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Függvények, az analízis elemei 18 

Geometria, mérés 46 

Valószínűség, statisztika 6 
 

 

8. évfolyam 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

Gondolkodási módszerek 8 

Számtan, algebra 46 

Függvények, az analízis elemei 20 

Geometria, mérés 41 

Valószínűség, statisztika 12 

Rendszerező összefoglalás 21 
 

 

3.2.5. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség 

múltjával kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely 

közös kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a 

szűkebb és tágabb közösségek számára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán az 

a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a 

jelenben. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak 

akkor lehet eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – 

élményszerű a tanítás. Az általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat 

szemléletesen megjelenítő történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, 

sodró valóságának, a valaha volt élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését 

jelentik.  

5-6. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan 

alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat 

kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés 

megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. 

Fontos szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális 
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és vallási értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a 

történelmi múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, 

közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a 

tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is. 

A rendszeres történelemtanítás az 5. és 6. osztályban a történetek feldolgozásán, a 

jeles történelmi személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, 

kiemelten tárgyalva a magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra 

figyelni, hogy a magyarságot a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, 

történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Arra is figyelemmel kell 

lenni, hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a 

nemzedékek közös történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a 

év alapozza meg a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a 

megvalósítása csak tevékenység-központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok 

beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a 

távoli korokat, az ott élő emberek világát életközelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás 

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

vegyük a tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését 

igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára 

is. 

 

5. évfolyam 

 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája. 12óra 

Az ókori görög-római világ 23 óra 

A középkori Európa világa 14 óra 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 óra 

Összefoglalásra,gyakorlásra ,ismétlésre ,témazáró dolgozatra 7 óra 

/a kerettantervben ún.szabad órakeret,az éves óraszám10%/ 

Az összes óraszám: 72 óra 

 

6. évfolyam 

 

A magyar királyság virágkora 13 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 14 óra 
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Magyarország a kora újkorban 18 óra 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában 

és Magyarországon 20 óra 

Összefoglalásra,gyakorlásra,ismétlésre,témazáró dolgozatra 

szánt órakeret/a kerettantervben ún,szabad órakeret, az éves 

órasz.10%-a/ 7 óra 

 

Az össz.óraszám: 72 óra 

 

7–8. évfolyam 

 

 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is 

képessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál 

ez már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy 

a képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk 

kell arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. 

A két évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, 

hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre főként a 

közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos 

azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek bemutatásával felkészítsük őket a felelős 

állampolgári létre és a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

 

7.évfolyam 

 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 óra 

Önkényuralom és kiegyezés.A dualizmus kora Magyarországon 12 óra 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 8 óra 

Európa és a világ a két világháború között 11 óra 

Magyarország a két világháború között 14 óra 

A második világháború 12 óra 

Összefoglalásra,gyakorlásra,ismétlésre,témazáró dolgozatra szánt órakeret 

/a kerettantervben ún.szabad órakeret, az éves óraszám10%.-a/ 
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Az össz.óraszám: 72 óra 

 

 

 

8.évfolyam 

 

Hidegháborús konfliktusok       6 óra 

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig  8 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása   6 óra 

A Kádár-korszak jellemzői       8 óra 

Az egyesülő Európa. a globalizáció kiterjedése     6 óra 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon        5 óra 

Társadalmi szabályok        3 óra 

Állampolgári ismeretek       5 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra      5 óra 

Háztartás és családi gazdálkodás      5 óra 

Médiakörnyezet, média funkciói, a nyilvánosság    3 óra 

A médiamodellek és intézmények      3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata- 

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában    2 óra 

Összefoglalásra,gyakorlásra,ismétlésre,témazáró dolgozatra 

/a kerettantervben ún.szabad órakeret,az éves óraszám10%.-a/ 

Az össz:óraszám        72 óra 

 

3.2.6. HON- ÉS NÉPISMERET 

 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 

biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a 

család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való 

azonosuláshoz vezetnek. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat 

kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett 
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ismeretanyagként pedig lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a 

saját és a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve 

a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az 

emberiség évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a 

legfontosabb mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, 

hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az 

általános műveltséghez is szükséges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját 

hagyományát, nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a 

nemzetiségek, a szomszéd- és rokonnépek, a világ többi népének kultúráját, az 

egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és 

tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és történelmi emlékeinek 

felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még élő néphagyományok 

gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a hagyományőrzést, népi 

kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, 

érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kapcsolatuk 

kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell 

teremteni a néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók 

cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, 

élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

5. évfolyam 

 

 

Az én világom I. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód 

Órakeret 2 

óra 

Az én világom II. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód  

Órakeret 2 

óra 
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Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret 5 

óra 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

6 óra 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 12 

óra 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. Néprajzi tájak, 

tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői a 

Kárpát-medencében és Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség 

Órakeret 5 

óra 

Összesen:               32 óra 

Kiállításokra,filmek megtekintésére a rendelkezésre álló 10% azaz         5 óra 

Összesen:                37 óra 

 

3.2.7. ERKÖLCSTAN 

 

5-6. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége 

iránti megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze 

a nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a 

talaján egyre inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki 

alapja lehet a másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód 

kialakulásának, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia 

megalapozásának. 

10-11 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, mint ahogy arról is, hogy a társas együttéléshez 

szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan 

keretében ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a 

társas kultúra, a demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és 

állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 
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Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés 

alapvető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára 

épülő kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói 

lehetnek az anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára 

az önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata 

ennek az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása 

annak érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes 

kiemelt szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, 

valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak 

megfelelő szinten való elsajátítását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a 

problémák erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a mintáit. 

Szinte valamennyi témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, 

amihez ebben az életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad 

beszélgetés mellett talán ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató 

kérdések felszínre hozatalát, a kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 

 

5. évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

 

Témakör Óraszám 

Test és lélek 12 

Kapcsolat, barátság, szeretet 13 

Kortársi csoportok 12 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

 

Témakör Óraszám 

Társadalmi együttélés 13 

A technikai fejlődés hatásai 12 

A mindenséget kutató ember 12 
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7-8. évfolyam 

 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül 

azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s 

ezzel együtt fokozódik a felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. 

Ez a helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel 

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb 

technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a 

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 

igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit 

feszegető témakörök. Az órai beszélgetéseknek hála ugyancsak lehetővé válik a 

lelkiismeret szociális dimenziójának a fejlődése.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes 

világkép és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen 

összerendezetté, de ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a 

maga eszközeivel támogassa. . A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva 

a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb 

összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést 

igénylő helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a 

valóságoshoz nagyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. 

Ekkoriban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, 
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valamint az identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat 

kiegészítőjeként fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy 

másnak ugyanúgy joga van a saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és 

vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz 

kapcsolódó információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, 

a kritikai gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, 

valamint disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

 

 

7. évfolyam 

 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

Témakör Óraszám 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 13 

Párkapcsolat és szerelem 12 

Egyén és közösség 12 

 

 

 

8. évfolyam 

 

Éves óraszám: 37 óra 

 

 

Témakör Óraszám 

Helyem a világban 13 

Mi dolgunk a világban? 12 

Hit, világkép, világnézet 12 
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3.2.8. TERMÉSZETISMERET 

5. évfolyam 

A természetismeret órák feladata olyan attitűdök kialakítása, amelyek biztosítják a 

folyamatos érdeklődést és az aktivitás magas szintjét a természetben zajló folyamatok 

megismerésére. A természettudományos szemléletet és gondolkodásmódot a természeti, 

illetve a gazdasági, társadalmi folyamatok kölcsönhatásainak bemutatásával és 

értelmezésével alapozhatjuk meg. 

Éves óraszám: 74 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
1.  Gyümölcseink, zöldségféléink és károsítók 10 óra 

2.  Változások a környezetünkben  7 óra 

3.  Tájékozódás a térképen és a természetben  6 óra 

4.  Az időjárás és az éghajlat  7 óra 

5.  A folyóvizek és a tavak világa 7 óra 

6.  A földfelszín változása 13 óra 

7.  Háziállatok 8 óra 

8.  Ház körül élő állatok 8 óra 

9.  Testfelépítésünk, életműködéseink 8 óra 

 
Összesen: 74 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre, kísérletek - vizsgálatok végzésére és kiegészítő anyagok feldolgozására 

fordítható órákat is.  

6.évfolyam 

Éves óraszám: 74 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

 

Az erdők élővilága Órakeret: 12 óra 

A Föld bolygó Órakeret: 8 óra 

A testek fizikai tulajdonságai-

kölcsönhatások 

Órakeret: 11 óra 

A Föld éghajlata Órakeret: 6 óra 

Magyarország természet- és 

gazdaságföldrajza 

Órakeret: 15 óra 

A vizek és vízpartok élővilága Órakeret: 14 óra 

Füves területek élővilága Órakeret: 8 óra 

 Összesen: 74 óra 
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3.2.9. BIOLÓGIA 

7. évfolyam 

A biológia órák célja, hogy ismerjék meg a tanulók az élet lényegét, sajátosságait, az 

élőlények közös tulajdonságait, az élő- és élettelen természet szoros kapcsolatát, az 

élővilág egységét, az élőlények változékonyságát és evolúciójának lényegét. 

Éves óraszám: 54 óra 

Heti óraszám: 1,5 óra 

 

Témakör 

Témakör 

feldolgozására javasolt 

óraszám 
1.  Az élőlények rendszerezése 19 óra 

2.  
A forró éghajlati övezet jellegzetes 

életközösségei  

9 óra 

3.  A mérsékelt éghajlati övezet életközösségei 8 óra 

4.  A tundra, a sarkvidékek, a tengerek  9 óra 

5.  Az életközösségek jellemzői 7 óra 

6.  Év végi ismétlés 2 óra 

 
Összesen: 54 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre, kísérletek - vizsgálatok végzésére és kiegészítő anyagok feldolgozására 

fordítható órákat is.  

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre, kísérletek - vizsgálatok végzésére és kiegészítő anyagok feldolgozására 

fordítható órákat is.  

 

8. évfolyam 

A biológia órák célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek az ember és biológiai 

környezetük közötti kapcsolatrendszerről. Ezek tudatosításával növelje az élővilágban 

meglévő változatosság fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit. A 
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diákok ismerjék saját testük felépítésének és működésének alapjait, az egészséges életmód 

szabályait és képesek legyenek egészséges életvezetésre.  

Éves óraszám: 54 óra 

Heti óraszám: 1,5 óra 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
1.  Testfelépítés 14 óra 

2.  Szervezetünk anyagcseréje  14 óra 

3.  Szabályozás  12 óra 

4.  Szaporodás 10 óra 

5.  Fertőzések, járványok 2 óra 

6.  Év végi ismétlés 2 óra 

 
Összesen: 54 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre, kísérletek - vizsgálatok végzésére és kiegészítő anyagok feldolgozására 

fordítható órákat is.  

 

3.2.10. FIZIKA 

7–8. évfolyam 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet 

működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a 

tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a 

diákokkal. A törvényszerűségek harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles 

skálatartományát megcsodálva bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet 

erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére 

ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a 

társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és 

ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.  

Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben. A 

természettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt 

helyének megértésére, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő 
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rendszerbe foglalására. A természet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása 

gazdasági előnyöket jelent, de ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az 

azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a 

hozzájuk vezető megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, 

hogy a felfedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy 

kiemelkedő szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának 

koherens, egymásra épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan 

bővültek, és a modern tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem 

kiegészítik egymást. Az egyre nagyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető, 

letisztult törvény nőtt ki, amelyet a tanulmányok egymást követő szakaszai a tanulók 

kognitív képességeinek megfelelő gondolati és formai szinten mutatnak be, azzal a 

célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú képzés során eljussanak a választott terület 

tudományos kutatásának frontvonalába. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű 

megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű 

megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú 

megfogalmazásával. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e 

tudomány fél évezred óta tartó diadalmenetének ez a titka.  

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt 

törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, 

megtanulják igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a 

tudományos tényeken alapuló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények 

egy-egy tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A 

fizikában használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak 

vonzó élményeket és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató 

jelentőségével is. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi 

mellett az egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd 

megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése. 

Célok és feladatok 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8. évfolyamon a 

fizika tantárgy tanításának és tanulásának legfőbb célja és feladata a tanulók felvértezése 
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mind a személyiségük, tudásuk, készségük és képességük, mind a gondolkodásuk 

fejlesztésével arra, hogy majd boldoguljanak, helytálljanak magánéletükben, 

élethivatásukban és a 21. századi társadalomban. 

Ennek érdekében a NAT Ember és Természet műveltségterülete előírásainak 

megfelelően a legfőbb feladat a természettudományos és más alapkompetenciák 

fejlesztése, a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság és tudásvágy megerősítése, a 

sikerélmény biztosítása, a tantárgy megszerettetése, a fizika további tanulásának érzelmi és 

értelmi magalapozása. 

A fizika alaptudomány, mert saját, a többi természettudomány alapjául is szolgáló 

fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak. Ezért bizonyos előismereteteket a többi 

reál tantárgy tanításához a fizikának kell biztosítania. A fizikának meghatározó szerepe és 

felelőssége van a természet megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében és 

az ahhoz való alkalmazkodásban is. 

A tanítási-tanulási folyamatban központi szerepet kell biztosítani legfontosabb 

szereplőknek, a tanulóknak. Ezért 

- figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat; 

- minél aktívabb szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói 

kísérletek, a bemutatott kísérletek közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.); 

- gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a 

tantárgy megszerettetésének, tehát érzelmileg és értelmileg is hozzá kell kötni a 

tanulókat a fizikához; 

- mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól 

kapcsolódik a már meglévő ismereteikhez, tudásuk bővítésénél építeni kell a 

korábban megszerzett iskolai vagy iskolán kívüli konkrét tapasztalataikra, 

ismereteikre. Érdemes ezeket az egyes témák feldolgozása előtt céltudatosan 

feleleveníteni, bővíteni; 

- figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen 

képesek az elvontabb (absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben 

erősíti, fejleszti, ha azt megfigyelések, kísérletek, mérések, ezek elemzése előzi 

meg, és a későbbi gyakorlati alkalmazások igazolják helyességüket; 

- a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a hagyományos és a korszerű 

ismeretszerzési módszereket és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel 

hatékonyabbá és könnyebbé tehetjük munkájukat; 
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- lehetőséget kell adni csoportmunkára, mert az jellemformáló, és felkészíti őket a 

felnőttkori feladatok elvégzésére. 

Fejlesztési feladatok 

A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), 

formális (csak a jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). 

Ezért ezt a műveltségi területet az egész természettudomány és az általános műveltség 

részeként kell feldolgozni úgy, hogy a fizika minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. 

Közös munkával (a tanulókkal és a többi kollégával) el kell érni, hogy a tanulók döntő 

többsége elinduljon és évről évre előrelépjen azon a fejlődési folyamaton, amelynek 

eredményeként 18 éves korára képes lesz: 

– biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló 

információhalmazban, felismerni abban a helyét és feladatait, és ezek ismeretében 

képes lesz rendszerben gondolkodni és  önállóan cselekedni;  

– megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, 

törvényszerűségeket életkorának megfelelő alkalmazási szinten és kialakítani 

önmagában az olyan logikus (a természettudományokra jellemző, de általánosan 

felhasználható) gondolkodásmódot, amely segíti felismerni és megkülönböztetni 

az áltudományos tanokat a bizonyított ismeretektől, így tudatosan tudja, hogy 

döntéseiben mit vegyen figyelembe; 

– észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi 

folyamatok kialakulása között, megismerni, értékelni a legkiválóbb fizikusok 

munkásságát, tudományos eredményeit, ezek hatását az emberiség életére. 

– eldönteni, hogy miben tehetséges, és ez alapján meghatározni azt az életpályát, 

amire sikeresen felkészülhet. 

Biztosítani kell a tanulóknak, hogy: 

– irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és 

végrehajthassanak megfigyeléseket, kísérleteket, ezek elemzését, közös értékelését 

és az eredményeket szakmailag és nyelvileg is helyesen fogalmazzák meg. 

Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.  

– hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, rugós erőmérő, 

feszültség- és áramerősség-mérő stb.) és ezek korszerű változatát alkalmazhassák; 
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az ismeretszerzés minél többféle lehetőségét (könyvtár, számítógép, internet, 

multimédiás eszközök stb.) felhasználják;  

– a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető 

fogalmak, elvek, törvények, amelyekre a rendszer épül. Ezekkel kiemelt 

hangsúllyal kell foglalkozni, pl.: az anyag és ennek mindkét fajtája (a részecske-

szerkezetű, ill. a mező), valamint legfontosabb tulajdonságaik (halmazállapot, 

tehetetlenség, gravitáló képesség, a kölcsönható képesség, mágneses és elektromos 

tulajdonság stb.); a megmaradási törvények; a tér, idő, tömeg elemi szintű 

értelmezése. 

– észrevegyék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) 

ezek tulajdonságai, c) az ezeket jellemző mennyiségek összetartozó, de alapvetően 

különböző jellegű fogalmát. 

– értsék az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) mint mennyiségi 

fogalmak jelentőségét az állapot és az állapotváltozás általános jellemzésében, az 

energiával kapcsolatos köznapi szóhasználatok szakmailag helyes értelmezését és 

annak elfogadását, hogy ezek célszerű, egyszerűsített kifejezések, pontatlanok 

ugyan, de használatuk mégis elfogadható, ha tudjuk, mit „rejtjelezünk” velük.   

– A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és 

kulcskompetenciák közül különösen az alábbiak fejlesztéséhez járulhat hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és 

módszerek hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a 

világban való tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi 

folyamatokban játszott szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai 

vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak 

ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő 

problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való 

törekvés; a fenntartható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti 

érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a 

témával kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind 

pedig szóban, a felelések és prezentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az 

ismeretszerzésben, a mennyiségi fogalmak jellemzésében és a problémák 
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megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a különböző 

táblázatok elkészítésére, grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, 

grafikonok készítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása 

és beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a 

korábban tanult ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, 

elemzési képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, 

gyűjtőmunka esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

Mindezekre és sok más sikeres fejlesztésre és a sikerélmény széleskörű biztosítására a 

legalkalmasabb módszer a gyermekközpontú, az életkori sajátosságokat tiszteletben tartó, 

gyakorlati szemléletű, rendszerben gondolkodtató, színvonalas fizikatanítás.  

 

 

A tanórák javasolt felhasználása a helyi tanterv négy különböző óraszámú változatára: 

 

 

Évfolyam 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy évi óraszáma 

(a felhasznált10 %-kal) 

A fejezetekhez javasolt 

órák összege 

7.  1,5 54 (= 49 +5) 44 

8.  1,5 54 (= 49 +5) 44 

 

 

Mivel a fejezetekhez javasolt tanórák számának összege nem éri el az éves óraszám 90%-

át (a 65-öt, 49-et, ill. a 33-at), a különbség az év eleji emlékeztetőt, a tanév végi 

összefoglalást, ismétlést és az elmaradó tanórák pótlását szolgálja. 

 

 

 

 



129 

 

7. évfolyam 

 

A tematikai egységek címe 

Óraszámok: 

(Új anyag + gyakorlás + 

ismétlés + összefoglalás + 

ellenőrzés.) 

B3 változat 

(1,5 ; 1,5) 

Természettudományos 

vizsgálati módszerek, 

kölcsönhatások 

11 

Mozgások    17 

Nyomás  - 

Energia, energiaváltozás 9 

Hőjelenségek 10 

Az évi 10 % 2(=5-3) 

Év végi összefoglalás, az 

elmaradt órák pótlása 
5 

Az óraszámok összege 54 
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8. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11. KÉMIA  

7–8. évfolyam 

 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak 

befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a 

természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában 

legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett 

vegyületek és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai 

tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan 

természet szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi 

tevékenység által okozott károk minimalizálására; 

Tematikai egységek címe 

Óraszámok 

(Új anyag + gyakorlás + 

ismétlés + összefoglalás 

+ ellenőrzés) 

B3  (1,5; 1,5) 

Nyomás 13 

Elektromosságtan 18 

Optika, csillagászat 12 

Az évi 10 % 5 

A tanév végi összefoglalás, az 

elmaradt órák pótlása 
6 

Az óraszámok összege 54 
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 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az 

ebből adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett 

szakemberek képesek. 

Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és 

hatékony védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi 

elveket kell követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a 

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati 

életben is használható tudásra kell szert tenni; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten 

alkalmazni is kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok 

„Fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopai M betűvel jelölve néhány, a 

tananyag feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak. Ezek nem kötelező 

jellegűek, csak ajánlások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális 

készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és 

lényegtelen tapasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti 

megjelenítése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet 

jeleníteni; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat 

„háztartási-konyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, 

energiagazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenni; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai 

vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi 
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problémáinak tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell 

részt venni. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) 

köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk 

feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy 

csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét 

probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék 

készítése. 

 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus 

sorrendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes 

általános műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti 

vonatkozásaira, és a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi 

táblázatokban feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek 

érdekében egyeztetésre van szükség. 

A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális 

kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi 

és idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és 

állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével 

hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti 

öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel 

hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A 

csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a 

demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a 

kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A 

testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik 

a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a 

veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban. A kialakuló 

természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a 

felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet kell vállalniuk a 
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természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági 

vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos nézetek elleni 

harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok végére 

életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a 

tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell 

követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően 

mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 

szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 

végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 

változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról 

és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan 

elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával 

is tanúbizonyságot tegyenek. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak 

megértéséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet 

kialakítására. A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle 

atommodell alapján történik, amely megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel 

is megfogható modellekkel és kémiai jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való 

szimbolizálását, valamint a legegyszerűbb kémiai reakciók modellekkel való „eljátszását”, 

illetve szóegyenletekkel és képletekkel való leírását is. A mennyiségi viszonyok tárgyalása 

ezen a ponton csak olyan szinten történik, hogy a reakcióegyenlet két oldalán az egyes 

atomok számának meg kell egyezniük. A gyakorlati szempontból legfontosabbnak ítélt 

folyamatok itt a fizikai és kémiai változások, és ezeken belül a hőtermelő és hőelnyelő 

folyamatok kategóriáiba sorolhatók. Ez a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és 

a keverékek megkülönböztetését, valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való 

szétválasztási módszereinek és ezek gyakorlati jelentőségének tárgyalását. A keverékek 

(elegyek, oldatok) összetételének megadása a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával 
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történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a 

Lewis-féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos 

rendszer (egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az 

egyszerű ionok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A 

molekulák kialakulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. 

évfolyamon a kötés- és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv szerint a „vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős 

oldékonyságú” anyagok különböztetendők meg. A fémek jellegzetes tulajdonságai az 

atomok közös, könnyen elmozduló elektronjaival értelmezhetők. 

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű 

sztöchiometriai számításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell 

ismerkedniük az anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a 

részecskeszemléletet, amennyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a részecskék 

száma (és nem a tömege) a meghatározó. Szemléletes hasonlatokkal rá kell vezetni a 

diákokat arra, hogy e részecskék tömege általában olyan kicsi, hogy hagyományos 

mérlegeken csak nagyon nagy számú részecske együttes tömege mérhető. Az egyes kémiai 

reakciók megismerésekor pedig az egymással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy 

bizonyos mennyiségű termék előállításához szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is 

gyakorolják. 

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, 

s az oxidáció és a redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció 

legfontosabb példáit az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak 

és bázisok jellemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a 

disszociáció (Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során kiemelt szerepet kapnak a 

gyakorlatban is fontos információk: a savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok 

vizes oldatai lúgos kémhatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála 

segítségével számszerűsíthető; a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és 

bázisok vizes oldatai só és víz keletkezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak 

egymással. A megismert kémiai anyagok és reakciók áttekintését rövid, rendszerező 

jellegű csoportosítás segíti. 

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány 

csoportjának bevezetése ezen a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást 

szolgálja. A természeti és az ember által alakított környezet gyakorlati szempontból fontos 
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anyagainak és folyamatainak megismerése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben 

betöltött szerepük alapján csoportosítva történik. A környezetkémiai témák közül már 

ebben az életkorban szükségesa fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a 

módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a 

teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a 

mindennapi élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és 

alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos 

információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési 

módszerek megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást 

megengedőket (egyéni, pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, 

prezentációk, versenyek). Meg kell követelni, hogy minden tevékenységről készüljön 

jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, 

amely a legfontosabb információk megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

 

 

 

7. évf. 48 óra        

Szabadon tervezhető : 7.évf. + 6 óra 

8. évf. 49 óra 

Szabadon tervezhető 8.évf. + 5 óra 

Javasolt bontás a témakörökben   

Szabadon 

tervezhető összesen 

A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 0 4 

Részecskék, halmazok, változások, keverékek 16 2 18 

A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 12 2 14 

A kémiai reakciók típusai 10 2 12 

Kémia a természetben 2 0 2 

Kémia a háztartásban 4 0 4 

összesen 48 6 54 
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8. évfolyam 

 

 

Javasolt bontás a témakörökben   

Szabadon 

tervezhető összesen 

A kémiai reakciók típusai 4 0 4 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 13 1 14 

Kémia a természetben 10 1 11 

Kémia az iparban 12 2 14 

Kémia a háztartásban 10 1 11 

összesen 49 5 54 

 

 

 

3.2.12. FÖLDRAJZ 

 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben 

való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. 

Vizsgálódásának középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti 

eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföldrajz, valamint a 

regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja 

a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi 

előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, 

így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését feltételezi.  

           A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet 

egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember 

természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 

gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során 

a tanulók minden tényt, jelenséget és folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli 

változásában, fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok okait és lehetséges 

következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb és a 

tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális gazdasági, 

társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével 

lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő 
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tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és 

környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire 

épül. Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete 

földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a 

hazához és a magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok 

természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő 

kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet 

kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a 

kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő 

megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti 

magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A 

hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való tudásszerzés mellett nagymértékben 

segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más anyanyelvű országok és kultúrák 

megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció 

igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció 

fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek 

alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások 

feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és 

gondolkodásmód kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált 

tudásszerzést és az egységes természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a 

változás látszólagos ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a 

funkció összefüggéseit, az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális 

megjelenésükben vizsgálja. A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok 

társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a 

gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is. 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-

gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos 

tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek 

elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információkezelő tevékenysége 

nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az 

információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának 
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tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a 

valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni 

ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált 

kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett információk. 

A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által közvetített 

világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a 

világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és 

állampolgári kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet 

eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá 

válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, 

eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú középfokú 

tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépő diákok képesek 

legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, 

és jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az 

adott témában újonnan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a 

kerettanterv tartalmi és szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a 

korábbi életkori szakaszban vagy a megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak 

feltételezi.  

 

7. évfolyam 

 

A Föld története Órakeret: 3 óra 

Afrika természet- és gazdaságföldrajza Órakeret: 9 óra 

Ausztrália és Óceánia természet- és 

gazdaságföldrajza 

Órakeret: 4 óra 

A sarkvidékek Órakeret: 4 óra 

Amerika természet- és gazdaságföldrajza Órakeret: 10 óra 

Ázsia természet- és gazdaságföldrajza Órakeret: 10 óra 

Európa általános természet- és Órakeret: 6 óra 
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gazdaságföldrajza 

Észak-Európa, Nagy-Britannia, 

Franciaország, Spanyolország, Olaszország 

és a Balkán-félsziget természet- és 

gazdaságföldrajza 

Órakeret: 9 óra 

 Összesen: 55 óra 

8. évfolyam 

 

 

Kelet-Európa természet- és 

gazdaságföldrajza 

Órakeret: 6 óra 

Közép-Európa természet- és 

gazdaságföldrajza 

Órakeret: 15 óra 

Magyarország természeti és társadalmi 

viszonyai 

Órakeret: 16 óra 

Hazai tájakon-alföldjeink és dombvidékeink Órakeret: 9 óra 

Hazai tájakon-hegyvidékeink Órakeret: 9 óra 

 Összesen: 55 óra 

 

 

3.2.13. ÉNEK-ZENE  

5–8. évfolyam 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az 

éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a 

kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során 

a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallás-

fejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Fejlesztési célok 

Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az 

éneklés örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben 

az életkorban már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő 
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előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés 

középpontjába. A magyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes 

anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények 

irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei is megjelennek 

a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus 

zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, meghatározóan e 

művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és 

intellektuális feladatokkal is gyakorolják.  

Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. 

Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, 

formai megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok 

bemutatása. Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső 

tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, 

többszöri meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta 

időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai 

anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerésére.  

 

5. évfolyam 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
3 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  7 óra 

 Iskolában megrendezett hangversenyek        3 óra 

 Zenei kiállítások, színházi előadás megtekintése      2 óra 

 

Össz. óraszám:  32 óra 

10% szabadon felhasználható óra     +          5 óra 

Összesen:                  37 óra 
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6. évfolyam 

 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 15 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  7 óra 

Iskolában megrendezett hangversenyek        3 óra 

Zenei kiállítások,színházi előadások megtekintése      2 óra 

       

      

Össz. óraszám:  32 óra 

10% szabadon felhasználható  óra     + 5 óra 

Összesen:                   37 óra  

  

 

 

7. évfolyam 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 
3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Iskolában megrendezett hangversenyek        3 óra 

Zenei kiállítások,színházi előadások megtekintése      2 óra 

Össz. óraszám:  32 óra 

10% szabadon felhasználható óra     +          5 óra 

Összesen:                   37 óra 
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8. évfolyam 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 11 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  10 óra 

Iskolában megrendezett hangversenyek       3 óra 

Zenei kiállítások,színházi előadások megtekintése     2 óra 

Össz. óraszám:  32 óra 

10% szabadon felhasználható óra     +          5 óra 

Összesen:                    37 óra 

 

 

 

3.2.14. VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ 

jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és 

megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a 

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

közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális 

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

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

a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a 

közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon 

kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják 

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

összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve 

gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a 
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tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, 

így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen 

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

érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés 

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

számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális 

szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy 

képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű képi információt, számtalan spontán 

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

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

továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá 

fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. A 

vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a 

kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás 

folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól 

megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak 

legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, 

egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a 

problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken 

keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, 

önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a 

gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától 

függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi 

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

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos 

önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, 

hogy a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a 

közoktatásban a művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy 

közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a „művészképzés”. 
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5 - 6. évfolyam 

 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának 

folyamatos mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztésére. A testi és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, 

hiszen a kifejező céllal születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus 

személyiségfejlődéshez nagyban hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és 

alkotó munka elősegíti a másokért való felelősségvállalást, a másokkal való 

együttműködést. A módszerek és munkaformák sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás 

tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata 

által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló tanulás módszerei, a rekonstuáló és 

konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív problémamegoldás lépései tudatosulnak, 

mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A 

tervezés során kibontakozik a természettudományos és technológiai kompetencia, és 

előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségeinek vizsgálata is. A 

vizuális kommunkáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcsolatainak feltárása az 

anyanyelvi kommunkáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati feladatok 

lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére.  

A vizuális kultúra részterületei közül az 5. évfolyamon nagyobb arányban 

szerepelnek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a 

megjelenő művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez 

hasonló a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen 

az alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az 

épített környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás 

mellett a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a 

„Vizuális kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb 

mértékben vannak jelen. 
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Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 3 

óra 

Vizuális kommunikáció 

 Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 3 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

6 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret  

4 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

6 óra 

 

 

 

7. évfolyam 

Éves óraszám 37 óra 

 

 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 5 

óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 8 

óra 

5. évfolyam 

Éves óraszám:37 
 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

6 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 10 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret 3 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 3 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 3 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

6 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret  

6 óra 

 

 
 

6. évfolyam 

Éves óraszám:37 
 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 10 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 5 

óra 
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Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret 2 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret 3 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret 1 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 3 

óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

Órakeret 1 

óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 2 

óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 2 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 4 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 5 

óra 

Év végi összefoglalás 

Órakeret 1 

óra 

 

 

 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám 37 óra 
 

 

 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 5 

óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 8 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret 2 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret 3 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret 1 

óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 3 

óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

Órakeret 1 

óra 
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Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 2 

óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Órakeret 2 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 4 

óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 5 

óra 

Év végi összefoglalás 

Órakeret 1 

óra 

 

 

 

 

3.2.15. INFORMATIKA 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök 

használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben 

bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek 

érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és 

szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus 

alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és 

a társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika 

tantárgyban szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti 

alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy 

keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak 

meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a 

kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az 

informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási 

stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás 
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fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes 

megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai 

eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, 

érthető módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő 

javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy 

kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói 

szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus 

kommunikációban való aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását 

alkalmazza. Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése 

és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő 

problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli 

tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek 

használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a 

fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében 

megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a 

digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési 

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. 



149 

 

A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, 

az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni 

attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói 

ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják 

a kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása 

befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek 

formális keretek közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős 

tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából 

tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, 

melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, 

eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a 

problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati 

alkalmazásával érdemes megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 

algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 

funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és 

tesztelnek számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmá-

nyozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek 

tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói 

képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  
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Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi 

az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai 

eszközök hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. 

A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre 

érdemes felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel 

a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A 

kommunikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, 

továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó 

tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt 

a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell 

szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell 

ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata 

magában foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint 

hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. 

Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások 

megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az 

igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával 

igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai 

rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek 
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tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell 

nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a médiában szereplő események 

különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a 

lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói 

magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit 

és azok információs értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, 

folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és 

válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a 

tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz 

kapcsolódóan is az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megva-

lósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak 

jelen a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi 

igényeket kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok betarta-

tásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az 

erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével 

a digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatos-

ságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 
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A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A 

digitális eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

tevékenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai 

érzéket és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az 

önismeretet, segíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a 

médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett 

műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a 

matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését 

és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a 

tanulók megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha 

azt kisebb részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül 

az angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az 

interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető 

tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen 

mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja 

a matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és 

az algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, 

a folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során 

a matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő 

használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók 

teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges 

felhasználói dokumentumok fontosságát. 
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A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekap-

csolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természet-

tudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása 

során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi 

integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása 

erősíti a tanuló megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök 

kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes 

viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatu-

datosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink 

nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolat-

tartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy 

a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője legyen. A 

médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen 

képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a 

valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével 

megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az 

online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a 

szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel 

fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 
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Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredmé-

nyességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósí-

tásához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A 

jövőorientált gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos 

üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet 

megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos 

információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző 

hitelességűek, ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a 

későbbi évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára 

nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való 

jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi 

kérdés megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája 

fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen 

módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból 

adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával 

járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák 

fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás 

folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy 

a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan 

használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat. 
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Informatika óraszámok 5–8. évfolyamon  

 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Kötelező óraszám   1 1 1 

Szabadon tervezhető keretből 1 0 0 0 

Összesen  1 1 1 1 

 

5. évfolyam 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
 1. Az informatikai eszközök használata 6 
 2. Alkalmazói ismeretek 12 
 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
10 

 4. Infokommunikáció 4 
5. Az információs társadalom 2 
6. Könyvtári informatika 3 

 

6. évfolyam 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
 1. Az informatikai eszközök használata 4 
 2. Alkalmazói ismeretek 14 
 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
10 

 4. Infokommunikáció 6 
5. Az információs társadalom 3 

 

 

7. évfolyam 

 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
 1. Az informatikai eszközök használata 7 
 2. Alkalmazói ismeretek 12 
 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
5 

 4. Infokommunikáció 7 
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5. Az információs társadalom 3 
6. Könyvtári informatika 3 

8. évfolyam 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására 

javasolt óraszám 
 1. Az informatikai eszközök használata 2 
 2. Alkalmazói ismeretek 18 
 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
12 

 4. Infokommunikáció 2 
5. Az információs társadalom 3 

 

 

3.2.16. TECHNIKA 

5. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 

1-4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal 

egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a 

tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 

Témakör 

feldolgozására javasolt 

óraszám 
1. Év eleji szervezési feladatok 1 óra 

2. Év eleji ismétlés 1 óra 

3. Ételkészítés 8 óra 

4. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 óra 

5. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

15 óra 

6. Közlekedési ismeretek 3 óra 

7. Év végi összefoglalás 1 óra 

 
Összesen: 37 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre fordítható órákat is.  
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6. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 6. évfolyamon az, hogy az 5. 

évfolyamon történő irányított cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal 

egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a 

tanulók alapkészségei tovább erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan 

fejlődjenek, elvontabbá váljanak. A tanulói tevékenységek feltételei és következményei 

egyre életszerűbbé válnak. Ezzel folytatódik a felkészülésük környezetük egyre önállóbb 

alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk 

befolyásolására.  

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 

Témakör 

feldolgozására javasolt 

óraszám 
1. Év eleji szervezési feladatok 1 óra 

2. Év eleji ismétlés 1 óra 

3. Ételkészítés 8 óra 

4. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 óra 

5. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

15 óra 

6. Közlekedési ismeretek 3 óra 

7. Év végi összefoglalás 1 óra 

 
Összesen: 37 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre fordítható órákat is.  

7. évfolyam 

A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a 

családon belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek 

keretében szerzett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet 

alakításában elvégzett kisebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további 



158 

 

alkalmakat adnak arra, hogy a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a 

műszaki és természettudományos kompetenciát is.  

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 

Témakör 

feldolgozására javasolt 

óraszám 
1. Év eleji szervezési feladatok 1 óra 

2. Év eleji ismétlés 1 óra 

3. Háztartás és közszolgáltatások 10 óra 

4. Közlekedés 7 óra 

5. 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 
8 óra 

6. 
Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése 
9 óra 

7. Év végi összefoglalás 1 óra 

 
Összesen: 

37 óra 

A javasolt óraszámok magukban foglalják az ismétlésre, összefoglalásra, gyakorlásra, 

ellenőrzésre fordítható órákat is.  

 

3.2.17. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 

1–4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul 

meg 5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó 

komplex készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. 

évfolyamon kezdődik meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a 

motoros teljesítmény két alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – 

szükségszerű összhangjának megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport 

műveltségterület célkitűzéseinek megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket 

képviselő tradicionális sportágak mellett a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, 

illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a hangsúlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása 

igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a 

tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok 

cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a rekreációs célú sporttevékenységeknek, és 
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nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az 

életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az 

élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában. Ebből a prioritást élvező 

szempontból a tartalom megjelenési formái és a hozzájuk kapcsolódó módszerek is 

kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a sportági, 

illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai mellett különös gondot fordít a 

tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti 

ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a motoros tartalommal. Így a 

tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-

versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-

taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő 

cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag 

része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos 

ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a 

szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység 

eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a 

közösség érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és 

versenyszabályok tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az 

adott cél mindenki számára elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának 

megismerése, az igazságosság elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a 

kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti 

felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési 

terület elvárásai. A motoros közeg természete megkívánja a társakkal való együttműködést, 

de együttnevelés esetén a közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is 

erkölcsi kötelesség. Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk 

sikereinek és kiemelkedő sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias 

nevelés erős érzelmeket is megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérinti, 

és büszkeséggel tölti el, nem beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben 

már az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is 

talán több olyan műveltségterülete a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a 

demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok 

normális kezelése alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A 
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közös célért való együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. Az 

erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve 

felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a 

médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és 

énképet kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése 

nélkül. A motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer 

ebben az életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre 

inkább felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori 

szakaszban már határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik 

teljesítményéről, illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei 

egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület 

feladatainak megoldásából minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a 

testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az 

életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a 

környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a 

szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti 

egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros 

képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban 

fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és 

célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, 

értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a hatékony 

motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális 

művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári 

kompetencia kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. 

évfolyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, 

valamint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a 

testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló 

kommunikáció milyensége, illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. 

Erre alkalom nyílik a tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más 
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teljesítményének értékelése, a játékszituációk megbeszélése, a győzelmek-vereségek 

okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében. Cél a testkultúrához 

kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó 

kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és 

sport természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. 

Elég csak a különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A 

testnevelési játékok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a 

tanórai versenyek lebonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a 

tanulóktól. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban 

mindenki megtalálhatja a képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, 

illetve feladatot. A kompetenciák és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy 

ennek a kompetenciának a fejlesztése egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára 

nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást 

másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció nevelési területek céljait is szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. 

évfolyamtól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, 

mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai 

lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az 

egyénre és a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség 

kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon 

is. 

 

 

5. osztály 

 

 

 

Természetes és nem 

természetes mozgásformák 

Órakeret: 18 óra 

Úszás és úszó jellegű 

feladatok 

Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kosárlabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kézilabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: röplabdázás Órakeret: 12 óra 
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Sportjátékok: labdarúgás Órakeret: 30 óra 

Szalagos rugby Órakeret: 6 óra 

Atlétikai jellegű feladatok Órakeret: 30 óra 

Torna jellegű feladatok Órakeret: 20 óra 

Alternatív környezetben 

űzhető sportok 

Órakeret: 25 óra 

Önvédelmi és 

küzdőfeladatok 

Órakeret: 6 óra 

 Összesen: 183 óra 

 

6 osztály 

 

Természetes és nem 

természetes mozgásformák 

Órakeret: 18 óra 

Úszás és úszó jellegű 

feladatok 

Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kosárlabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kézilabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: röplabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: labdarúgás Órakeret: 30 óra 

Asztalitenisz Órakeret: 6 óra 

Atlétikai jellegű feladatok Órakeret: 30 óra 

Torna jellegű feladatok Órakeret: 20 óra 

Alternatív környezetben 

űzhető sportok 

Órakeret: 25 óra 

Önvédelmi és 

küzdőfeladatok 

Órakeret: 6 óra 

 Összesen: 183 óra 

 

7. osztály 

 

Természetes és nem 

természetes mozgásformák 

Órakeret: 18 óra 

Úszás és úszó jellegű 

feladatok 

Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kosárlabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kézilabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: röplabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: labdarúgás Órakeret: 30 óra 

Tollaslabdázás Órakeret: 6 óra 

Atlétikai jellegű feladatok Órakeret: 30 óra 

Torna jellegű feladatok Órakeret: 20 óra 

Alternatív környezetben 

űzhető sportok 

Órakeret: 25 óra 

Önvédelmi és 

küzdőfeladatok 

Órakeret: 6 óra 

 Összesen: 183 óra 

 

8. osztály 



163 

 

 

Természetes és nem 

természetes mozgásformák 

Órakeret: 18 óra 

Úszás és úszó jellegű 

feladatok 

Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kosárlabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: kézilabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: röplabdázás Órakeret: 12 óra 

Sportjátékok: labdarúgás Órakeret: 30 óra 

Floorball Órakeret: 6 óra 

Atlétikai jellegű feladatok Órakeret: 30 óra 

Torna jellegű feladatok Órakeret: 20 óra 

Alternatív környezetben 

űzhető sportok 

Órakeret: 25 óra 

Önvédelmi és 

küzdőfeladatok 

Órakeret: 6 óra 

 Összesen: 183 óra 

 

 

 

 

3.3. TÁMOP 3.1.4 

 

A 2009-2010-es tanévtől a témahét és a 3 hetet meghaladó projekt alkalmazására is 

lehetőség van iskolánkban. Új módszerként jelent meg a műveltségterület tantárgyi bontás 

nélküli tanítása, moduláris oktatás bevezetése. 

 

Az új módszereknek megfelelő kerettanterveket alkalmazzuk, adaptáljuk, melyek 

biztosítják a kompetencia alapú oktatási programcsomagok eredményes implementációját: 

 

 Az adaptált tantervek megfelelnek a kompetencia alapú oktatási programcsomag 

tartalmi elvárásainak 

 Tartalmazzák a tantárgyak céljait, időben, tartalomban (témakörökben) 

elrendezik a tananyagot, meghatározva a követelményeket témákhoz, 

évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve. 

 A pályázat fenntartásában részt vevő 6 csoport számára csak olyan tankönyveket 

választottunk, amelyek szerepelnek a kompetencia alapú tankönyvek között. (2008. 

május 16. után kiadott tankönyvek. 
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A választott műveltségterületekhez akkreditált kerettantervek: 

 

Szövegértés: Apáczai Kiadó akkreditált kerettanterve a kompetencia alapú oktatáshoz 

Matematika: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft A típusú kerettanterve, 

programterve 

Idegen nyelv: Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A típusú kerettantervét, 

programtervét az adott csoport éves óraszámának 30%-ban építjük be. 

 

A 2010-2015-ig kiterjesztett időszakban 6 csoportban: (2 angol, 2 német 1 szövegértés, 1 

matematika) tarjuk fenn a pályázati követelményeket. A mindenkori csoportok évfolyamait 

tanévenként az iskolai munkatervben határozzuk meg. A kerettanterveket a fentiek szerint 

adaptáljuk. 

 

4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveinél figyelembe vesszük a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

Az iskola csak olyan tankönyvet használhat, melyet hivatalosan is tankönyvvé 

nyilvánítottak, ill. amelyek szerepelnek a tankönyvjegyzékben, igazodik a tantárgyi 

tantervekhez. 

Az egyes tantárgyak tanítása során, a pedagógus tankönyveket, munkafüzeteket és 

különféle tanítást segítő ( pl. atlasz) tanulmányi segédleteket alkalmazhat. 

A tankönyv segédletek kiválasztásakor szem előtt kell tartani a szülők anyagi lehetőségeit. 

Törekedni kell arra, hogy az egyes tanulást segítő szemléltető anyagok (pl. szótárak) 

legalább egy osztályra való mennyiségben az iskolai könyvtár rendelkezésére álljanak. 

Az alkalmazandó tankönyveket és taneszközöket a munkaközösségeken belül a 

pedagógusok határozzák meg a fentiek figyelembevételével. 
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Tartalmi szempontok: 

 A tankönyv feldolgozása, feladatrendszere idomuljon a tanterv tartalmához, 

célkitűzéseihez. 

 Vegye figyelembe az adott korosztály értelmi fejlődésének, megismerő 

tevékenységének életkori sajátosságait. 

 A tankönyv szerkezete, nyelvezete legyen követhető, áttekinthető, érthető. 

 Adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus. 

 Törekedjen a tömörségre, tartalmilag legyen igényes. 

 Stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású. 

 Ne csak ismereteket közvetítsen, hanem fejlessze a képességeket és a készségeket 

is, neveljen gondolkodásra. 

 Legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen 

használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok megoldására. 

 Lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen.. 

 Gondolkodtató feladatokat tartalmazzon. 

 

 

5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósítása 

 

5.1. Az alsó tagozat, 1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
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 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 

5.2. A felső tagozat, 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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5.3. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

A 2012-2013-as tanévben első és ötödik évfolyamon, majd a következő tanévtől 

felmenő rendszerben napi egy testnevelés órát tartunk. Ezt esetenként kiválthatja néptánc 

oktatás és iskolai sportköri foglalkozás. 

 

Évfolyam Foglalkozás Óraszám 

1. évfolyam  néptánc  

úszás*  

heti 1 óra 

évi 20 óra 

2. évfolyam néptánc 

lovaglás* 

heti 1 óra 

heti 2 óra 

3. évfolyam néptánc 

lovaglás* 

heti 1 óra 

heti 2 óra 

4. évfolyam néptánc 

korcsolya* 

heti 1 

havonta 2 óra 

5. évfolyam lovaglás* 

úszás* 

heti 2 óra 

havonta 2 óra 

6. évfolyam korcsolya* 

úszás* 

havonta 2 óra 

havonta 2 óra 

7. évfolyam 

 

korcsolya* havonta 2 óra 

8. évfolyam 

 

korcsolya* havonta 2 óra 

 

* -gal jelölt foglalkozásoknál szülői beleegyezés szükséges. 

 

 

5.4. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Főbb alapelveink: 

 az oktatás és nevelés egyensúlya; 

 a nyitottság elve; 

 az eredményorientáltság; 

 az esélyegyenlőség biztosítása. 

Az esélyegyenlőség biztosítását az intézmény minden tevékenysége során figyelembe 

veszi és alkalmazza:  

 a beiratkozásnál,  

 tanításban, ismeretközvetítésben,  
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 a gyerekek egyéni fejlesztésében,  

 az értékelés gyakorlatában,  

 tanulói előmenetelben,  

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában,  

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében,  

 a továbbtanulásban, pályaorientációban,  

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében.  

 

A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását.  

A nevelői továbbképzések alkalmával minden nevelő számára biztosítjuk az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való részvételt.  

 

6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

Intézményünk a nevelő-oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az ellenőrzés alapvető feltétele, hogy folyamatosan, rendszeresen, változatos formában 

elősegítse a tanulók fejlődését. 

Az értékelés – osztályozás – helyes alkalmazása komoly ösztönző erő lehet a további 

előrehaladáshoz, ám helytelen alkalmazása rendkívül ártalmas is lehet. 

 

Az egységes értékelés alapelveit a tantestület dolgozza ki, és elfogadását követően 

betartása minden pedagógus számára kötelező érvényű. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 
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A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmény teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban (év végi felmérő) is tanúbizonyságot tesznek. 

Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, 

természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó, témazáró dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy 

tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egy 

alkalommal kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer 

kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva; 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban annak alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Emellett azonban 

figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött, vagy 

hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 

 az első évfolyamon és második évfolyam első félévében szöveges minősítést 

alkalmazunk, második évfolyam második félévétől nyolcadik évfolyam év végéig a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjeggyel 
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minősítjük; kivétel a hon- és népismeret, hit- és erkölcstan tantárgyak, melyeket 

szövegesen értékelünk minden évfolyamon; 

 szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesített 

Felzárkóztatásra szorul 

 

 a második évfolyam második félévétől nyolcadik évfolyam év végéig a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjeggyel, félévkor 

és tanév végén osztályzattal minősítjük; 

 a második évfolyam félévtől - nyolcadik évfolyam év végéig a félévi és az év végi 

osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló adott félév 

közbeni tanulmányi munkája a tanulmányi munkához való hozzáállása alapján kell 

meghatározni. 

 a TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartása során a szövegértés műveltségterületen 

tantárgyi bontás nélküli oktatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 

nem külön-külön történik az értékelés, hanem félévkor és év végén egy 

érdemjegyet kapnak a tanulók. Iskolaváltoztatás, továbbtanulás esetén magyar 

nyelv és irodalomból is ugyanazt az érdemjegyet kapják. 

 

 

 

Egy-egy nagyobb témakör követelményeinek elsajátítását témazáró dolgozatokkal 

ellenőrizzük, amelynek érdemjegyét megkülönböztetjük a naplóban, illetve az 

ellenőrzőben. 

 

A szummatív mérések értékelésénél indokolt az egységesség a tantestületen belül. Ez az 

egységesség tartalmi szempontok alapján meghatározott, egységes elvekben kell, hogy 

tükröződjön. A ponthatárok megállapítása mindig egy konkrét mérőeszközhöz kell, hogy 

kapcsolódjon. A mérést végző munkaközösség határozza meg, milyen teljesítményt vár a 

jelesektől, és dönt arról hogy a mérőeszközök mindegyike tartalmazzon megfelelő 
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arányban olyan feladatokat, melyek a minimum követelményekhez illeszkednek. A 

munkaközösség közösen állítja össze a feladatlapokat. 

 

Az egyes tantárgyakban a pedagógusok egyéni értékelési (pl. pontozási) rendszert 

alkalmazhatnak, amit az előre ismertetett szabályok szerint válthatnak érdemjegyre, 

szöveges értékelésre. 

 

Érdemjegyek esetén a minősítési fokozatok: 

 (1) elégtelen; 

 (2) elégséges; 

 (3) közepes; 

 (4) jó; 

 (5) jeles,  

 (5d) kitűnő. 

Az éves osztályzatok mennyiségét (mint minimumot) a tantárgy jellegének megfelelően, a 

tananyag ismeretében és az óraszám függvényében a tantestület a következőkben határozza 

meg:  

 

 heti egy órás tantárgy esetében félévkor   3 

 év végén   7 

   

 heti két órás tárgy esetén félévkor   4 

 év végén   9 

   

 kettőnél több órás tárgyból félévkor   6 

 év végén 10-12 érdemjegy. 

 

Év végi vizsgákat nem szándékozunk tartani, azonban évfolyamszintű méréseket végzünk. 

A szintfelmérések során figyelembe vesszük a Nevelési Tanácsadó Pedagógiai 

Csoportjának ajánlatait, illetve kérjük a szaktanácsadók, tantárgygondozók segítségét. 

Bekapcsolódunk a helyi és országos mérésekbe. 

6.1. Az értékelés módja 

Első évfolyamon és második évfolyam félévkor szöveges minősítést kapnak a tanulók. 
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Második évfolyam tanév végétől nyolcadik évfolyam végéig érdemjegyekkel értékelünk. 

Kivétel a hon- és népismeret, hit- és erkölcstan tantárgyak, melyeket szövegesen 

értékelünk minden évfolyamon. 

 

A szöveges értékeléskor meghatározó: 

 Az értékelés a gyermekekért, a gyermekeknek szóljon; 

 Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeret kialakulását; 

 Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart; 

 A tanuló legyen aktív részese saját fejlődésének; 

 A szülő és a pedagógus gondolkodhasson közösen a gyermek fejlődéséről, ennek 

üteméről. 

 

Alapelveink: 

 Fejlesztőközpontúság jellemezze; 

 A nevelési-oktatási-képzési eredmények értékelése azonos súllyal valósuljon meg; 

 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat; 

 Legyen összhangban a NAT, a Pedagógiai program, a helyi Tantervi rendszer és az 

értékelés között; 

 Diagnosztikus, szummatív, formatív funkciókat egyaránt képes legyen teljesíteni; 

 Jellemezze a rendszeresség és folyamatosság; 

 Tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet betölteni; 

 Tartalmában komplexitás jellemezze; 

 Nyelvi megformáltsága legyen érthető mind a tanuló, mind a szülő számára. 

 

 

Célkitűzéseink: 

 A tanuló folyamatos fejlődésére figyelő, adottságaihoz igazodó, egyéni 

különbségeket is kifejezni tudó értékelés megvalósulása; 

 A tanuló fejlődési ütemét követő, differenciált tanulási technikák alkalmazása 

közben is érvényesülő folyamatos visszacsatolás; 

 Az új iránt fogékony, nyitott, olyan innovatív pedagógus személyiség, akinél belső 

késztetésként jelenik meg a permanens önképzés igénye. 
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Dokumentumai 

 

 Értékelő napló 

 Tájékoztató füzet 

 Félévi értesítő 

 Év végi bizonyítvány, anyakönyv 

 

6.1.1. Írásbeli feladatok értékelése 

Az írásban történő számon kérés lehet: 

 egyszerű, az előző órai anyag számonkérése, 

 fogalmazás, 

 feladatlap kitöltése – tantárgyi vagy képességmérő 

 felmérések – iskolai, kerületi, országos 

 

6.1.2. Szóbeli értékelés: 

A szóban történő felelet lehet:  

 kérdés – válasz szintű,  

 összefüggő egyéni felelet, 

 „kiselőadás”  

 

 

Valamennyi értékelhető – írásbeli illetve szóbeli – teljesítményről visszajelzést kell adni a 

tanulóknak, szülőknek. Az írásbeli számonkérés eredményéről a számonkérést követő 

két héten belül kell visszajelzést adni. 

 

 

Ez a visszajelzés lehet: 

 

 egy-egy szóban (pl. ügyes voltál; gondold meg jobban...); 

 érdemjegyek formájában, amelyeket az osztálynaplóban, illetve a szülők 

tájékoztatására az ellenőrzőben rögzíteni kell (nagyobb lélegzetvételű feladatok 

teljesítésekor, szóbeli, illetve írásbeli feladat, témazáró dolgozat, órai munka, 
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szorgalmi feladatok, gyűjtőmunka, tanórán kívüli tevékenység – pl. versenyen való 

részvétel –, stb.); 

 az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, az esetleg 

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

6.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

Intézményünkben a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 mennyiségét úgy kell összehangolni az osztályban tanító pedagógusoknak, hogy 

elkészítése az alsó tagozaton a napi egy óra, felső tagozaton a napi két óra 

időtartamot ne haladja meg; 

 a tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni. 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 
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7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Intézményünkben csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, és a 

technikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

A csoportba osztás szempontja minden esetben a szülő kérése, illetve a választott 

tantárgyak tanulásában elért eredmény. A csoporthoz tartozást csak indokolt esetben, az 

igazgató előzetes egyetértésével lehet változtatni. 

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, 

melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás 

ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy 

az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

  

 

Tanórán kívüli tevékenységre (szakkörök, tanfolyamok) valamennyi, arra jelentkező 

tanuló számára biztosítjuk a lehetőséget. A felvételről a szakkör-, vagy tanfolyamvezető 

dönt, kikérve az osztályfőnök véleményét. Kizáró ok a nem megfelelő tanulmányi 

eredmény lehet. 

 

Tehetséggondozó foglalkoztatásban a jelentkező tanulók közül a szaktanár által javasoltak 

vehetnek részt.  

 

Felzárkóztató foglalkoztatásra a szaktanár kijelölésével kerülnek csoportba a tanulók. 
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8. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 

A méréseket évenként egyszer, május hónapban végezzük el. A mérés így összegzővé 

válik, egy már teljesített év eredményeit látja a tanuló és tanár egyaránt. Az előző évi 

teljesítményekkel összevetve mindig egy teljes év fejlődése látható. Az adatok 

feldolgozására, a teljesítmény értékelésére és visszaigazolására is bőven van idő. Ezáltal a 

adott a lehetőség a tanár számára, hogy a következő tanévre tervezett munkájában 

érvényesítse tapasztalatait. 

A motoros teljesítmények és mérésük célja nem az osztályzás. 

8.1. Alsó tagozat  

 

 

1. o. lányok, fiúk 

 

Folyamatos játékos mozgás: 6-8 percig. 

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 5 m -ről 2 találat.  

 

 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  10.0 mp 9.0 mp 8.2 mp 

Korlátozott futás (10 m/mp) 8.0 7.2 6.4 

Ritmusváltásos futás/mp  8.8 8.2 7.6 

Reakció gyorsaság   7 10 13 

Egyensúlyozás/mp 12 16 20 

Egyensúlyozó járás/mp 15 12 9 

 

 

2. o. lányok, fiúk 

 

Folyamatos játékos mozgás: 8-10 percig. 

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 6 m-ről 2 találat. 
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 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  9,3 mp 8,5 mp 7,6 mp 

Labdavezetés kézzel (2x15 m) 17.0 mp 14.0 mp 11.0 mp 

Korlátozott futás (10 m/mp) 6,8 6,0 5,2 

Ritmusváltásos futás/mp  8,5 8,0 7,5 

Reakció gyorsaság   12 15 18 

Egyensúlyozás/mp 22 28 34 

Egyensúlyozó járás/mp 13,4 10,4 7,8 

 

 

1. o. lányok 

 

Folyamatos játékos mozgás: 9 -11 percig.  

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 7 m-ről 2 találat. 

 

 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  9,1 mp 8,4 mp 7,8 mp 

Labdavezetés kézzel (2x15 m) 16,0 mp 13,5 mp 11,5 mp 

Korlátozott futás (/mp) 6,5 5,7 4,9 

Ritmusváltásos futás/mp  8,9 8,0 7,1 

Reakció gyorsaság   13 16 19 

Egyensúlyozás/mp 34 41 47 

Egyensúlyozó járás/mp 11,7 9,2 6,7 

 

3. o. fiúk 

 

Folyamatos játékos mozgás: 11-13 percig. 

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 7 m-ről 2 találat. 

 

 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  9,0 mp 8,2 mp 7,4 mp 

Labdavezetés kézzel (2x15 m) 15,5 mp 13,0 mp 10,5 mp 
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Korlátozott futás (/mp) 6,1 5,3 4,6 

Ritmusváltásos futás/mp  8,7 7,8 6,9 

Reakció gyorsaság   13 16 19 

Egyensúlyozás/mp 24 33 40 

Egyensúlyozó járás/mp 12,1 9,6 7,1 

 

4. o. lányok 

 

Folyamatos játékos mozgás: 11 -13 percig.  

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 8 m-ről 2 találat 

 

 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  9,0 mp 8,2 mp 7,6 mp 

Labdavezetés kézzel (2x15 m) 14,5 mp 12,2 mp 10,5 mp 

Korlátozott futás (/mp) 5,8 5,0 4,3 

Ritmusváltásos futás/mp  8,4 7,5 6,8 

Reakció gyorsaság   15 18 20 

Egyensúlyozás/mp 35 42 50 

Egyensúlyozó járás/mp 10,0 7,4 6,0 

 

4. o. fiúk 

 

Folyamatos játékos mozgás: 14 -15 percig.  

Célba dobás zsámolyra (5 kísérlet) 9 m-ről 2 találat. 

 

 gyenge közepes jó 

Szlalom futás (2x15 m)  8,8 mp 7,8 mp 7,2 mp 

Labdavezetés kézzel (2x15 m) 13,2 mp 11,2 mp 9,2 mp 

Korlátozott futás (/mp) 5,2 4,6 4,0 

Ritmusváltásos futás/mp  8,2 7,3 6,6 

Reakció gyorsaság   16 19 22 

Egyensúlyozás/mp 35 42 50 
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Egyensúlyozó járás/mp 11,0 8,3 6,9 

 

Értékeléskor a már teljesített értékeket vesszük figyelembe.  

 

A próbák leírása 

 

1. Szlalom futás 

A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10 majd 15 m-re kell elhelyezni egy-egy medicinlabdát. 

A tanuló hullámvonalban futva kerülje el az első két labdát, majd megkerülve a harmadik 

labdát hullámvonalban fusson és haladjon át a rajtvonalon. (Ajánlatos az első labdát bal 

kéz felől kerülni.) Két kísérlet után a jobbik eredményt kell bejegyezni 0,1 mp-es 

pontossággal. 

 

2. Labdavezetés kézzel 

A tanulók az előző próbában leírt pályán kézzel labdavezetéssel kell haladnia. A cél- (rajt) 

vonalon áthaladva meg kell fognia a labdát. Két kísérlet engedhető meg. A jobbik 

eredményt kell rögzíteni 0,1 mp-es pontossággal. A méréshez jól pattanó pöttyös labdát 

használjunk. 

 

3. Korlátozott futás (20 lépéses futás) 

10 méteres futás egymástól 50 cm-re lévő vonalak közé lépve. A teljesítés idejét mérjük 

0,1 mp-es pontossággal. Minden vonalra, vonalon túllépésért 0,1 mp-et adunk az 

eredményhez. 

 

4. Ritmusváltásos futás 

30 m-es pályán történik a futás. A rajthelytől 5 méterre lehelyezünk 3 egymáshoz érő 

karikát, a pálya közepén 5 egymáshoz érő karikát (a középsőt helyezzük a felezőpontra), a 

célvonaltól visszaszámítva, 5 m-re ugyancsak 3 karikát. A tanulónak úgy kell futnia, hogy 

a karikák mindegyikébe belelép átfutás közben. Az eredményt 0,1 mp-es pontossággal 

jegyezzük. Két kísérlet közül a jobbikat számítjuk. 

 

5. Reakció gyorsaság 
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Bordásfal 10. fokánál (alulról számolva) a tanító 2 db munkáskesztyűt tart, egymástól 50 

cm-re. A tanuló kartávolságnyira áll a két kesztyűvel szemben. (A távolság felvételekor 

mellső középtartásban ujjhegye érje a bordásfal megfelelő fokát.) A tanító véletlen 

választásos alapon elengedi valamelyik kesztyűt akkor, amikor a tanuló már mozdulatlan, 

várakozó helyzetben van. A tanuló igyekezzen elkapni a kesztyűt. Az eredményt az adja, 

hogy sikerül-e, és hányadik fok magasságában sikerült elkapni a kesztyűt. 5 kísérletből az 

összes pontszám adja a végeredményt, ami így 0-50 pont között lehetséges. 

 

6. Egyensúlyozás 

A tanuló bekötött szemmel, magastartásban ujjfűzés helyzetben vár. Jelre az egyik lábát 

térdben hajlítva derékszög helyzetéig emeli. Az eredmény mp-es pontossággal addig 

mérjük, amíg az emelt lábat le nem teszi. Egy percnél tovább nem kell mérni! 

 

7. Egyensúlyozó járás 

A tanuló 1,5 m-re lévő rajtvonal mögött áll, lapjára fordított tornapaddal szemben. Egyik 

kezével az orrát fogja, másikkal ezen kinyúlva kislabdát fog. Jelre végighalad a pad 

merevítő gerendáján, lerúgja a pad végére állított tömött labdát, majd egyensúlyozva 

visszafut. Az idejét a rajtvonal újra eléréséig, 0,1 mp-es pontossággal rögzítjük. Minden 

esetleges lelépést 1 mp-es plusz idővel büntetünk. 

 

8.2. Felső tagozat 

 

Értékelés 

 

A teljesítményszint megállapítása úgy történik, hogy a tanuló eredményét „ráhelyezzük” a 

táblázatra, és leolvassuk azt a %-ot, amelyet már teljesített.  

A tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését kell értékelnünk! Ez a fejlődés csak akkor 

éri el az értékelhető nagyságot, ha legalább egy teljesítményszinttel magasabb 

teljesítményt jelent. A tanév végi testnevelési osztályzatba a tanuló önmagához 

viszonyított fejlődését számítjuk be. Ez az osztályzás azonban csak az összteljesítményre 

történhet, tehát az elvégzett próbák százalékos átlagban mért fejlődéssel vagy visszaeséssel 

összefüggésben. Ezzel kompenzálási lehetőséget adunk tanítványainknak, hogy egy-egy 

gyengébb teljesítményt más próbában „helyrebillentsenek”.
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Szlalomfutás 

 

    10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  9 ,4  9 ,3  9 ,2  9 ,1  8 ,9  8 ,5  8 ,1  7 ,8  7 ,5    

I  6 .  9 ,4  9 ,3  9 ,2  9 ,1  8 ,9  8 ,4  7 ,9  7 ,4  6 ,9    

Ú  7 .  8 ,7  8 ,6  8 ,5  8 ,4  8 ,2  7 ,8  7 ,5  7 ,2  6 ,9    

 8 .  8 ,4  8 ,3  8 ,2  8 ,1  8  7 ,6  7 ,3  7  6 ,5    

L 5 .  9 ,8  9 ,7  9 ,5  9 ,3  9 ,1  8 ,7  8 ,3  7 ,9  7 ,5    

E 6 .  9 ,5  9 ,4  9 ,2  9 ,1  8 ,9  8 ,4  7 ,9  7 ,4  7    

Á  7 .  8 ,9  8 ,8  8 ,7  8 ,6  8 ,4  8 ,1  7 ,7  7 ,3  6 ,9    

NY 8.  8 ,6  8 ,5  8 ,4  8 ,3  8 ,2  7 ,8  7 ,5  7 ,2  6 ,9    

 

A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10 majd 15 m-re kell elhelyezni egy-egy tömöttlabdát. 

A kísérleti személy hullámvonalban futva kerülje ki az első két labdát, majd megkerülve a 

harmadik labdát, hullámvonalban fusson vissza és haladjon át a rajtvonalon (Ajánlatos az 

első labdát bal kéz felől kerülni.) Két kísérlet után a jobbik eredményt kell bejegyezni 0,1 

mp-es pontossággal. 

 

 

Szlalom labdavezetés kézzel 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  16 15 14 13 12 11,2  10,3  9 ,5  9   

I  6 .  13,9  13,1  12,3  11,5  10,7  9 ,9  9 ,1  8 ,4  8   

Ú  7 .  13,1  12,4  11,7  11 10,2  9 ,5  8 ,7  8  7 ,7   

 8.  11,8  11,2  10,6  10 9,5  8 ,9  8 ,4  7 ,8  7 ,6   

L 5 .  16 15 14 13 12 11 10 9,1  8 ,5   

E 6 .  13,3  12,6  11,9  11,2  10,5  9 ,8  9 ,1  8 ,4  8   

Á  7 .  13,1  12,4  11,7  11 10,4  9 ,8  9 ,1  8 ,4  8   

NY 8.  12,2  11,6  11 10,4  9 ,9  9 ,3  8 ,7  8 ,1  7 ,9   

 

A rajtvonalra merőlegesen attól 5, 10 majd 15 m -re kell elhelyezni egy-egy 

tömöttlabdát. A kísérleti személ y a labdát kézzel vezetve hullámvonalban 

futva kerülje ki az első két labdát, majd megkerülve a harmadik labdát 



182 

 

hullámvonalban labdát vezetve haladjon át  a rajtvonalon. A rajtvonalon 

áthaladva meg kell fognia a labdát. Két kísérlet engedhető meg. A jobbik 

eredmény számít 0,1 mp -es pontossággal. A próba során kosárlabdát 

használunk.  

 

Négyütemű fekvőtámasz 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  15 17 18 19 21 23 24 26 28  

I  6 .  16 18 19 21 22 24 25 27 29  

Ú  7 .  17 19 20 22 23 25 26 28 30  

 8.  18 19 21 23 24 26 27 29 31  

L 5 .  14 16 17 19 20 20 21 22 23  

E 6 .  15 17 18 20 21 21 22 23 24  

Á  7 .  16 18 19 20 21 22 23 24 25  

NY 8.  16 18 19 20 21 22 23 24 25  

 

A négy ütemű fekvőtámasz szabadgyakorlat folyamatos végrehajtásból áll. 

 

Kiinduló helyzet:  terpeszállás, magastartás 

1. ütem:   guggolótámasz 

2. ütem:   mellső fekvőtámasz 

3. ütem:   guggolótámasz 

4. ütem:   terpeszállás, taps a fej felett 

 

Az egy perc alatt végrehajtott gyakorlatok számát értékeljük. Abban az esetben, ha a tanuló 

a 60. másodpercben már a 3. ütem végrehajtását elkezdte, felfelé kerekítünk. A próbát 

mindenki egyszer hajtja végre. 

 

400 m ill. 600 m futás 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  2:05  1:58  1:50  1:45  1:40  1:35  1:30  1:20  1:15   
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I  6 .  2 :00  1:53  1:45  1:40  1:35  1:30  1:25  1:15  1:10   

Ú  7 .  2 :55  2:48  2:40  2:35  2:30  2:25  2:20  2:10  2:05   

 8 .  2 :45  2:38  2:30  2:25  2:20  2:15  2:10  2:00  1:55   

L 5 .  2:15  2:08  2:00  1:55  1:50  1:45  1:40  1:30  1:25   

E 6 .  2:10  2:03  1:55  1:50  1:45  1:40  1:35  1:25  1:20   

Á  7 .  3 :20  3:13  3:05  2:58  2:50  2:40  2:35  2:25  2:15   

NY 8.  3:10  3:03  2:55  2:48  2:40  2:30  2:25  2:15  2:05   

 

Állórajttal kell a próbát lebonyolítani, versenyszerűen. Az időeredményeket percben, 

illetve másodpercben mérjük. 

 

A futás távja:  5-6. osztály 400 m 

            7-8. osztály 600 m  

 

60 m-es futás 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  12,4  12 11,6  11,4  11,1  10,9  10,6  10,2  9 ,8   

I  6 .  12 11,6  11,2  11 10,7  10,4  10,2  9 ,7  9 ,4   

Ú  7 .  11,6  11,3  11 10,8  10,5  10,2  10 9,5  9 ,1   

 8 .  11,2  10,9  10,7  10,5  10,2  9 ,9  9 ,7  9 ,4  9   

L 5 .  12,9  12,5  12,2  11,9  11,7  11,4  11,2  10,9  10,6   

E 6 .  12,5  12,1  11,7  11,5  11,2  10,9  10,7  10,3  9 ,9   

Á  7 .  12,1  11,8  11,5  11,3  11 10,7  10,5  10,1  9 ,6   

NY 8.  12 11,6  11,3  11 10,8  10,5  10,3  9 ,9  9 ,5   

 

 

 

Versenyszerű végrehajtás 

5-6. osztály állórajt 

7-8. osztály térdelőrajt 
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Hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  20 24 28 32 36 40 44 48 52  

I  6 .  22 26 30 34 38 42 46 50 54  

Ú  7 .  24 28 32 36 40 44 48 52 56  

 8 .  26 30 34 38 42 46 50 54 58  

L 5 .  16 20 26 28 32 36 40 44 48  

E 6 .  20 24 28 32 36 40 44 48 52  

Á  7 .  22 26 30 34 38 42 46 50 54  

NY 8.  24 28 32 36 40 44 48 50 54  

 

Maximális időtartam 4 perc. 

 

 

Karhajlítás és nyújtás (fekvőtámasz) 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  6  8  10 12 14 16 18 20 22  

I  6 .  8  10 12 14 16 18 20 22 24  

Ú  7 .  10 12 14 16 18 20 22 24 26  

 8 .  12 14 16 18 20 22 24 26 28  

L 5 .  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

E 6 .  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Á  7 .  3  4  5  6  7  8  9  10 11  

NY 8.  4  5  6  7  8  9  10 11 12  

 

Hanyatt-fekvésből felülés 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  25 30 35 40 45 50 55 60 65  

I  6 .  27 32 37 42 47 52 57 62 67  

Ú  7 .  29 34 39 44 49 54 59 64 69  

 8 .  31 36 41 46 51 56 61 66 71  

L 5 .  21 26 31 36 41 46 51 56 61  

E 6 .  23 28 33 38 43 48 53 58 63  
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Á  7 .  25 30 35 40 45 50 55 60 65  

NY 8.  27 32 37 42 47 52 57 62 67  

 

Maximális időtartam 4 perc 

Helyből távolugrás 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  145 148 151 154 157 160 163 166 169  

I  6 .  155 158 161 164 167 170 173 176 179  

Ú  7 .  164 167 170 173 176 179 182 185 188  

 8 .  172 175 178 181 184 187 190 193 196  

L 5 .  131 134 137 140 143 145 148 151 154  

E 6 .  138 141 144 147 150 153 156 159 162  

Á  7 .  143 145 148 151 154 157 160 163 166  

NY 8.  147 150 153 156 159 162 165 168 171  

 

3 kísérleti lehetőség 

Függés hajlított karral 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  14 16 18 20 22 25 29 33 36  

I  6 .  10 12 14 16 18 26 32 38 43  

Ú  7 .  10 12 14 16 18 26 34 41 48  

 8 .  15 17 19 21 23 30 36 42 48  

L 5 .  10 12 14 16 18 22 25 29 33  

E 6 .  6  8  10 12 14 22 29 36 43  

Á  7 .  6  8  10 12 14 21 28 35 42  

NY 8.  7  9  11 13 15 22 30 38 46  

 

A függés helyzetét a tanuló társ segítségével veheti fel. A végrehajtás 

idejét a segítség megszűnésétől kell mérni mindaddig, amíg a kiindulási 

helyzet meg nem szűnik. A mérés pontossága 0,1 s. A próba korlátkarfán 

vagy nyújtón végezhető. A kiinduló helyzetben a lányok álla a fogás 

magasságában legyen. A fiúknak derékszögű karhajlí tás mellett kell a 
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feladatot végrehajtani. A 10 -12 éves fiúk kiinduló helyzete megegyezik a 

lányokéval.  

Labdapasszolás 

 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  15 17 18 20 21 23 24 26 28  

I  6 .  16 19 21 22 24 26 27 29 31  

Ú  7 .  18 21 23 25 26 28 29 31 33  

 8 .  20 23 25 27 28 30 31 34 36  

L 5 .  14 16 17 19 20 22 23 25 27  

E 6 .  18 20 21 23 24 26 27 29 31  

Á  7 .  19 21 23 25 26 28 29 31 33  

NY 8.  20 22 24 26 27 29 30 32 34  

 

A tanulók a próbát sima fallal szemben állva hajtják végre. 

A fallal párhuzamosan meghúzott dobóvonal mögé állva, tetszés szerinti dobásformával a 

falra kell dobni a labdát, s azt visszapattanás után el kell kapni. Meghatározott idő alatt az 

elkapások számát értékeljük. A próbát mindenki egyszer hajtja végre. A felmérés során 

csak az ismételhet, aki labdakezelési hiba miatt időt veszít, pl. elejti a labdát. 

 

Dobótávolság:    2 m 

Időtartam:    2 perc 

Labda:     gumilabda 

 

Tömöttlabda dobás 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

F 5.  3 ,70  4,00  4,60  4,90  5,10  5,40  5,60  6,00  6,50   

I  6 .  4 ,60  5,00  5,30  5,70  6,00  6,40  6,70  7,20  7,60   

Ú  7 .  4 ,20  4,80  5,30  5,70  6,00  6,40  6,70  7,20  7,80   

 8 .  4 ,80  5,40  5,90  6,30  6,60  7,10  7,50  7,80  8,40   

L 5 .  3 ,80  4,00  4,10  4,30  4,40  4,60  4,70  4,90  5,10   

E 6 .  4 ,30  4,50  4,60  4,90  5,20  5,50  5,80  6,00  6,20   

Á  7 .  4 ,50  5  5 ,40  5,80  6,10  6,20  6,30  6,80  7,80   

NY 8.  4 ,80  5,30  5,80  6,20  6,50  6,90  7,20  7,70  8,20   
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A tanulók háttal állnak fel a dobásirányhoz viszonyítva, kezükben a tömöttlabdával. 

Előrehajlással szerzett lendület után a fej fölött hátrafelé kell eldobni a labdát. A 

dobóversenyek szabályainak megfelelően a dobóvonalra vagy azon belül lépni nem 

szabad, mert ebben az esetben a dobás eredménye érvénytelen. Minden próbázó három 

dobást hajt végre, az elért eredmények közül a legmagasabb érték jelenti a próbában elért 

teljesítményt. 

 

5-6. osztály  kis tömöttlabda (2 kg) 

7-8. osztály  lányok kis tömöttlabda (2 kg) 

7-8. osztály  fiúk hajszalabda (3kg 
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9. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

9.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény 

fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi és fogorvosi teendők ellátására. 

Az iskolaorvos, az iskolai védőnő és a fogorvos a munkáját a megállapodásnak 

megfelelően végzi, tevékenységét a 26 / 1977/ IX.3/ NM rendelet szabályozza. A tanulók 

egészségügyi ellátását az orvosok és a védőnő az intézményegység-

vezetőkkel/helyettesekkel egyeztetett rend szerint végzik. 

 

Együttműködés az évente visszatérő feladatok során 

 

 Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a 

szükséges szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az 

iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 Az osztályfőnökök tanévenként két alkalommal fogászati rendelésre kísérik 

tanítványaikat. 

 Az iskola megszervezi a továbbtanuló nyolcadikosok alkalmassági vizsgálatát. 

 A testnevelők együttműködnek a sporttal, összefüggő vizsgálatok alkalmával. 

 A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzését a védőnő koordinálja. 

 A Nevelési Tanácsadóval együttműködve végezzük a pszichés fejlődés zavaraival 

és magatartási problémákkal küzdő gyermekek/tanulók segítését, szükség esetén 

szakértői bizottság elé küldését. 

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az egészségneveléssel 

kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat: 

 a védő – óvó intézkedéseket 

 a gyermek/tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat 

 a gyermek/tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat 

 a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket 

 a helyes és biztonságos közlekedésre nevelés feladatait 
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Az egészségnevelés módszerei 

 

A követelmények indokoltságát, motiváltságát meggyőződéssé kell fejleszteni. 

Ismereteket kell nyújtani, azokat rendszerbe kell foglalni. Normákat kell 

megfogalmazni, azokat rendszerbe kell foglalni. Érzelmeket kell kelteni, kapcsolni az 

ismeretekhez, a normákhoz, a belátásig kell eljuttatni a gyermekeket/tanulókat, majd 

egy hosszú nevelési folyamatban formálódik meggyőződéssé. A fentieket 

természetesen az életkor függvényében és az alkalmazott módszerek átgondolt 

megválasztásával, jó alkalmazásával érhetjük el. 

 

 

 

 

Elvárások a pedagógusokkal szemben  

 

A gyermekek/tanulók életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen 

jelentős a pedagógus, a pedagógus közösség életmódja. A pedagógusok személyes 

példamutatása nevelésünk felelőssége. Az óvoda, iskola, mint élettér is befolyásolják a 

gyermekek/tanulók égészségi állapotát, ezért az óvodai, iskolai környezetnek meghatározó 

szerepe van az egészségnevelésben.  

 

Továbbképzés, minőségfejlesztés 

 Minden évben felülvizsgáljuk az egészségnevelési programunkat. Ennek tükrében 

megtesszük a szükséges változtatásokat. 

 Előirányozzuk, hogy a tantestület minél több tagjának lehetősége nyíljon 

mentálhigiéniás, illetve egészségneveléssel foglalkozó továbbképzéseken részt vennie.  

 Azok a kollégák, akik nem vesznek a jövőben részt ilyen témájú továbbképzésben, 

a szakos pedagógusok segítségét kérhessék a megadott terület bármely témájában. 

Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek/tanuló 

teljes személyiségét fejlesztjük. 

Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: 

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. 

Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 
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 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes 

igényességet. 

 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a 

személyes előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez. 

 Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

 

 

Szülőkkel, családdal való kapcsolattartás 

 

Az iskolai egészségnevelés területén sem nélkülözhetjük a „szülői ház” támogatását, 

megerősítését. A harmonikus pedagógus-szülő együttműködés megteremtésének céljából 

arra törekszünk, hogy a gyermekek/tanulók hétköznapjaiba, életmódjuk betekintést 

nyújtsunk különböző programokkal: 

 Rendkívüli szülői értekeztelek szervezésével, ahol szakember segítségével 

fölhívjuk a szülők figyelmét, a korosztályt veszélyeztető problémákra. 

 A közös programok szervezése a szülők, a család és a tanulók bevonásával, ahol a 

cél az egészséges testmozgás, étrend, életmód megerősítse (családi hétvége a 

szabadban). 

 

Az egészségnevelés céljai 

 

Iskolai egészségnevelés 

Célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektívan felmérni saját egészségi állapotukat, 

hogy készségükké váljon az egészségvédelem (az egészségmegőrzés, az egészségre káros 

szokások elutasítása, az egészséges életmód, az egészségfejlesztés módszereinek 

alkalmazása). Ezt legjobban akkor tudják elsajátítani, ha erre a tanórán alkalmazott 

alternatív módszerek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetőséget 

kapnak a diákok.  

Ezzel a programmal szeretnénk elérni azt, hogy gyermekeinkben/tanulóinkban 

kifejlődjön egy egészség– és környezettudatos magatartás.  
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 Intézményünk, mint intervenciós rendszer a gyermekek/tanulók egészség-

védelme mellett a pedagógusok és a gyermekek családtagjainak egészségvédelmét és 

egészségnevelését is fejleszteni kívánja.  

 Ösztönözzük, hogy az egészségügyi ellátórendszer játsszon nagyobb szerepet a 

megelőzésben és az egészségfejlesztésben. 

 Arra törekszünk, hogy a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés 

kiemelkedő színterévé. 

 Segítjük, hogy kedvező irányba változzék a közoktatás intézményrendszerének 

légköre. 

 

Az egészségnevelés területei 

 

Az intézményi egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő 

ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt 

ésszerű, a lehetőségeket felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra 

van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. 

Ahhoz, hogy mindezek megvalósuljanak, az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 

szempontjából lényeges területeknek az intézmény pedagógiai rendszerébe, összes 

tevékenységébe be kell épülnie. Ezek a területek a következők: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete 

 az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelésének lehetőségei 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 
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 az egészségneveléssel összefüggő megfelelő tanári magatartás, gondosság 

 az intézmény szervezettsége 

 

Az egészségi állapotot genetikai tényezők, környezeti tényezők, az életmód és az 

egészségügyi ellátó rendszer működése határozzák meg alapvetően. Az óvoda és az iskola 

a szocializáció kiemelt színtere, ezért a fenti tényezők alakításában, befolyásolásában 

döntő szerepe van. Ugyanis a gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az 

intézményben, mely időszak alatt érdemi hatást lehet gyakorolni a 

személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló 

szokásaikat, életideálokat, preferenciák kialakítását. Tehát a családi környezet mellett az 

intézmény a szocializációnak azt a színterét jelenti, melyben mód nyílik az egészségesebb 

életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

 

Az egészségneveléssel kapcsolatos feladataink 

 

Az egészségfejlesztés egy olyan folyamat, amely során a teljesség igényével az 

optimum elérésére kell törekedni. A feladatok pontos megjelölésének érdekében külön 

területekre osztottuk fel azokat a tevékenységeket, melyeknél fejleszteni kívánjuk az 

egészségre való nevelés fontosságát. 

 

 Higiéniás magatartásra nevelés 

 Egészséges táplálkozásra nevelés 

 Egészséges mozgásfejlődés biztosítása 

 A prevenció területei 

 Mentálhigiénia 

 Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés 

 Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés 

 Családi életre, társsá, szülővé nevelés 

  

A személyi higiéniára nevelés területei 

 

 általános testápolás, 

 egészséges öltözködés, tiszta ruházat, 

 fogápolás, 
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 serdülőkori higiéniás problémák 

 a tisztaság iránti tartós igény kialakítása. 

 

A környezet higiéniára való nevelés területei 

 

 közvetlen tanulói környezet, az iskola higiéniája 

 a lakás, a lakókörnyezet higiéniája 

 a város higiéniája 

 a táplálkozás – élettani optimumra törekvés ösztönzése 

 a korszerű táplálkozástechnika megismertetése 

 a táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása 

 a megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés: 

o az étkezés higiéniája, 

o az étkezések esztétikája, 

o az étkezések társas jellege. 

 a rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése 

 a sportolás szükségletté tétele 

 a mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése 

 erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése 

 felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére: 

o az iskolában 

o a háztartásban 

o a közlekedésben. 

 elsősegély nyújtási ismeretek adása 

 beteggondozási alapismertek nyújtása 

 a gyógyításba és a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés 

 a szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése 

 a lelki egészség megóvására nevelés 

 a problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő – képesség

 fejlesztése. 

 a pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. 

 a függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése, 

 az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés. 
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 folyamatos, reális önismeretre nevelés. 

 a társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése. 

 elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. 

 felelős, örömteli párkapcsolatok kialakításra nevelés. 

 a nemi szerepvállalásra való felkészítés. 

 családtervezésre, családgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés. 

 a család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való

 felkészítés. 

 a családi szerepek megélésére való nevelés. 

 harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. 

 

9.2. A célok, feladatok megvalósítását szolgáló szervezeti keretek és 

tevékenységi formák 

 

Tanórai foglakozásokon 

Testnevelés órákon 

A testi nevelés rendje 

 

Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos mentheti 

fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem dolgozik. A tanulók 

egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített – vagy 

gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített testnevelés során az 

érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés órán, de bizonyos mozgásokat és 

gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos – a 

szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra 

utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező. A testnevelést tanítók a 

mindennapos munka során: 

 alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait, 

 fejlesztik a motoros - és koordinációs - képességeket az életkori sajátosságokhoz 

igazítva   

 ügyelnek a sportjátékok, az atlétika, a torna gyakorlatanyagának tervszerű, 

folyamatosan kontrollált, a „fair play” szellemében történő végrehajtására, 
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 figyelemmel kísérik az alapvető testápolás, öltözködés és egyéb higiénés 

„szabályok” betartását / beleértve a környezet állapotát / 

 előtérbe helyezik a mozgásból eredő esztétikum, örömszerzés funkcióit 

 felhívják a figyelmet a sportból eredő balesetveszélyekre, sérülési lehetőségekre, 

illetve ezek megelőzésének lehetőségeire. 

 

A mindennapos testnevelés célja: A 6-14 éves korosztály egészséges életmódra nevelése, 

a rendszeres sportolás, mozgás iránti igény kialakítása és kielégítése, a sport 

megszerettetése – az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint. 

 

 

Formái:  

 kötelező tanórai foglalkozások 

 nem kötelező, választható tanórai foglalkozások 

 iskolai sportköri foglalkozások 

 tanórán kívüli foglalkozások 

 

 

A mérés célja 

 

 Az intézmény mérési tapasztalatainak, folyamatos megfigyeléseinek kiegészítése a 

tanulók fizikai képességeinek szintjéről, a külső méréssel és feldolgozással gyűjtött 

információk alapján. 

 A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése. 

 A tanítási tanulási folyamat esetleges korrekciójához javaslatok megfogalmazása. 

 A formatív mérés információkat adjon a fenntartónak a közoktatási fejlesztési terv 

felülvizsgálatához, ha szükséges korrekciójához, illetve pozitív 

megerősítéséhez.(óraszámok meghatározása) 

 A tanulók egyéni értékelése, a teljesítmények összehasonlítása segítse az egészséges 

életmódra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését. 

 A motorikus képességek szorosan épülnek az adottságokra, de lényeges, hogy egy 

adott életkorban a gyakorlás mennyire befolyásolja a színvonalat. 
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 A mérés céljai között megtalálható a minőség-ellenőrzés fogalma is, hiszen lényeges, 

hogy az általános teherbíró képesség egységes mérését, értékelését feladatunknak 

tekintsük. 

 A célok között hangsúlyosan szerepelt az is, hogy a terhelhetőség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges 

hiányosságokat felfedjük, ezáltal lehetővé tenni a tudatos, célorientált javítást. 

 A méréssel szerettük volna a rendszeres, tudatos, összehasonlítható adatgyűjtés, és 

elemzés iskolai gyakorlatának elterjedését is szorgalmazni, ösztönözni. 

 

Az iskolában évente egy alkalommal – ősszel – mérjük a tanulók fizikai állapotát 

(EUROFIT-ből átvett felmérésekkel). A feladatok, valamint a mérések eredményei 

tanulócsoportok szerint számítógépes adatbázisba kerülnek. A program a testmagasság és 

a testsúly alapján kiszámítja a testsúlyindexet, ez adja fittségi pontok alapját. A 

pontszámok fejezik ki a tanulók pillanatnyi fizikai állapotát. 

 

Mérési területek az iskolában 

 

 Cooper-teszt (aerob képesség mérése) 

 helyből távolugrás (alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

 függés hajlított karral 

 felülések (csípőhajlító- és a hasizom állóképességének mérése. (hanyattfekvésből 

felülés térdérintéssel) 

 10 x 5 m ingafutás 

 ülésben előrenyúlás 

 testmagasság (cm) 

 testsúly (kg) 

 Hátizmok erő-állóképességének mérése. (Hason fekvésből törzsemelés) 

 Vállövi- és karizmok erejének mérése. (Mellső fekvőtámaszban karhajlítás) 

 Testtömeg-index megállapítása 

 

A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, valamint az 

iskolai védőnő és az iskolaorvos is. A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez 

adja a mérhető, összehasonlító adatokat. 
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Az egyéb felmérések az iskola tanulói részére szükségesek a diákolimpiai 

versenyeztetésre való felkészítés és kiválasztás miatt. 

 

Alsó tagozat:  

 30 m-es futás 

 60 m-es futás 

 iskolakör futás (536 m)  

 kislabda-hajítás 

 távolugrás 

 

Felső tagozat: 

 60 m-es futás 

 100 m-es futás 

 200 m-es futás 

 400 m-es futás 

 iskolakör futása (536 m) 

 800m-es futás 

 kislabdahajítás 

 távolugrás 

 súlylökés 

 

Tevékenységi formák a többi tanórán 

 

Az egészségnevelés témáit évfolyamonként és tantárgyanként a Helyi Tanterv és 

az osztályfőnöki órák anyaga tartalmazza. 

 

Tevékenységi formák a tanórán kívül 

 

 Sportköri foglalkozások szervezése. 

 A sportegyesületekben végzett munka elősegítése és elismerése. 

 A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a 

tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni foglalkozások, szabadidős programok 

során, valamint az osztálykirándulások alkalmával. 
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 A kulturált viselkedés követelményinek megismertetése és gyakoroltatása a 

közlekedésben, vásárláskor, az utcán ás az iskolában. 

 A tanár – diák, a diák – diák, a gyerek – szülő viszony és magatartási normák 

megismertetése, szünetekben, osztálykirándulásokon, sportversenyeken, 

napköziben. 

 Háziversenyek, túrák, nyári – téli táborok, gyermeknap, Madarak és Fák Napja 

megszervezése. 

 A művészeti iskola keretein belül tanuló diákok különböző rendezvényeken is 

bemutatják tánctudásukat, a tánccsoport tevékenységével fejlesztjük a gyerekeink 

mozgáskultúráját 

 A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális programok 

sem a tanórán kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kiállítások, 

koncertek, művészeti közösségformáló csoportok működtetése, 

 Egyéb szervezett szabadidős programok:  

o Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakhoz igazodva. 

o Tevékenységek a különböző ünnepekhez kapcsolódóan. 

o Osztályok közötti sportversenyek szervetése. 

 Téli időszakban jeges – havas nap szervezése. 

 Az egészségnevelési hónap eseményei novemberben: 

Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt szerepet kap a napközi, a menza a 

helyes szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével. Az iskolai büfék 

működtetése során szem előtt tartjuk az egészségnevelés követelményeit, ugyanakkor a 

kulturált, tudatos vásárlás megismertetésére és gyakoroltatására is lehetőséget teremtünk.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások formái és gyakorisága 

 

 napközis - szabadidős és sportfoglalkozások 

 szervezett kirándulások – túrák 

 osztálybajnokságok (foci, kézilabda) 

 

Testedzések gyakorisága, időtartama: 

A napközis tanulók naponta 35-45 percet levegőn tartózkodnak, mozognak. Igény szerint 

havonta egy alkalommal egész napos (szombaton) szervezett túrán vesznek részt tanulóink. 
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Évente egy-két alkalommal kerékpár és gyalogos kirándulást szervezünk osztályszinten. 

Körmérkőzéseket szervezünk az iskolabajnoki címért. 

 

9.3.  Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

  „Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha 

együttműködik környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek 

megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hogy 

biológiai sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem.” Az intézményi környezeti nevelés az 

a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket/tanulókat felkészítjük környezetük 

megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

 megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg 

az élő ill. élettelen környezettel; 

 kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; 

 felkelti az igényt, és képessé tesz: 

o a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő 

rendszerben történő értelmezésére;  

o a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; 

o a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

o kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és a lehetséges megoldások 

megkeresése  

o az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására 

környezeti kérdésekben; 

o a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. 

 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak 

meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt 

körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez 

szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a 

környezet minőségét érintő döntéshozatalra, a személyiségformálásra és egy széles 

értelemben vett viselkedésmód kialakítására.” (IUCN, 1970) 
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Az ember elválaszthatatlan a környezetétől. Tevékenységével állandó 

kölcsönhatásban van vele, így saját létét javíthatja, vagy ronthatja. Fontos, hogy az óvoda 

és az általános iskola is hozzájáruljon a gyermekek/ tanulók természet- és környezetbarát 

szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel szembeni felelős 

magatartásuk kialakításához. 

 

 

A környezeti nevelés általános céljai 

 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a gyermekek/tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve 

az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság 

pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 

jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 

tetteikben.” (NAT 243/2003) 

 

A környezeti nevelés céljai tágabb értelemben 

 

 Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 

társadalmak fenntarthatóságát. 

 Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti 

felelősségét formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a 

személyes és a közös felelősségtudat alapjait. 

 Az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, 

fejlesztési elemeket egésszé kell építeni.  

 A tanítási órákon kívül is érvényesüljön a nevelőintézmény egészének ökológiai 

kultúrája és társas harmóniájának rendje.  

 A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 
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 A környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése. 

 

A környezeti nevelés céljai szűkebb értelemben  

 

 Legyen igényük a tiszta, rendes környezetre, ügyeljenek a tisztaságra és a rendre. 

 Vegyenek részt a tanterem és a folyosó díszítésében; zöld növények 

elhelyezésében, gondozásában 

 A hulladékot megfelelő tárolóba tegyék mind az iskolában, mind iskolán kívül. 

 Az iskola épületébe letisztított cipővel lépjenek. 

 Az intézmény udvarán és környezetében óvják, védjék a növényzetet. Vegyenek 

részt aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az iskola 

környezetének gondozásában és szépítésében. 

 Takarékosan használják az energiát: feleslegesen ne használják a világítást, ne 

pazarolják a vizet, fűtési időszakban csak a szünetek alatt szellőztessenek, 

számítógépet és TV-t feleslegesen ne hagyják bekapcsolva. 

 Használják balesetmentesen az intézmény udvarán elhelyezett játszótéri játékokat 

és ügyeljenek jelenlegi állapotuk megőrzésére 

 Régi tankönyveiket ajánlják fel a rászoruló iskolatársaiknak, és ne dobják azokat 

a szemétbe! 

 Vásárláskor a környezetre ártalmatlan vagy környezetbarát termékeket 

részesítsék előnybe az ártalmassal szemben. 

 

Évente többször is megemlékezünk a környezet, a környezetünk megfelelő állapotának 

fenntarthatóságáról a Környezetvédelmi jeles napok alkalmával. (Víz világnapja, Föld 

napja, Madarak, fák napja) 

 

A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink  

 

 Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 A környezet szeretete, védelme váljon a gyermekek/tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelvvé. Legyen meghatározó életmódjukban a természet 

tisztelete.  

 Bekapcsolni őket a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 
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 Váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés.  

 Képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 Elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség az emberiség közös öröksége; a 

környezet minőségének fenntartása és javítása, az ökológiai egyensúly fenntartása, 

a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználása, minden egyes ember 

hozzájárulása a környezet védelméhez. 

 Megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepét az 

életünkben. 

 A gyermekeket/tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett 

ismereteket össze tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák 

meg a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható 

válaszokat. Képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét. Az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva 

felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek 

legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására. 

 A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes 

magatartásformák attitűdök, értékrend kialakítása. 

 

A pedagógusok feladatai 

 

 Az egyes szakórákon mindig beszélünk a tantárgyhoz kapcsolódó környezeti 

problémákról. 

 Javaslunk olvasnivalót, ajánlunk TV műsorokat, megnézünk együtt videófilmeket, 

kísérleteket végzünk a témákhoz kapcsolódóan. 

 Alkalmat kínálunk kiselőadások tartására. 

 Tanulmányi versenyeket szervezünk. 

 Kirándulásokat és tanulmányi sétákat szervezünk. 

 Évente két környezetvédelmi tanítási napot szervezünk. 

 Folyamatosan felhívjuk a tanulók figyelmét a takarékos energia felhasználásra. 

 Személyes példamutatásunkkal alakítjuk a gyermekek szemléletét, 

gondolkodásmódját és viselkedését. 

 Tudatosítjuk a tanulókban, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezet és saját 

egészségük megóvása érdekében. 
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Környezeti nevelés a tanórán 

 

A pedagógusok a tanmeneteikben jelölik azokat az órákat, amelyek tananyaga 

szorosan kapcsolódik a környezeti nevelés célkitűzéseihez. A környezeti nevelés témáit 

évfolyamonként és tantárgyanként a Helyi Tanterv és az osztályfőnöki órák anyaga 

tartalmazza. 

 

Környezeti nevelés a tanórán kívül 

 

 A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei 

 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a 

jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

Szakkörök 

 

Szervezünk környezetvédelmi szakkört, de az egyes környezeti kérdésköröket integráljuk a 

különböző tantárgyakkal megegyező szakkörök (kémia, biológia) munkájába, melyek a 

kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei.  

 

 Környezetvédelmi jeles napok megünneplése intézményben 

 

 március 22.    A Víz Világnapja 

 április 22.    A Föld Napja 

 május 10.    Madarak és Fák Napja 

 június 5.    Környezetvédelmi Világnap 

 szeptember 22.  Autómentes Nap 

 október 5.   Az Állatok Világnapja 
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10. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

10.1. A magatartás értékelésének elvei 

A tantestület által kialakított egységes követelmények szerint a tanulót tanító valamennyi 

pedagógus véleménye alapján az osztályfőnök havonta érdemjegyet ad, azt az 

osztálynaplóban és a tájékoztató füzetben is rögzíti.  

 

A diákönkormányzat, a nevelőtestület, vagy az egyes pedagógusok javaslata alapján 

rendszeresen, illetve alkalomszerűen jutalmazzuk  

 a hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartást; 

 a szorgalmas, folyamatos, odaadó, közösségi munkát; 

 a rendkívüli teljesítményeket (ünnepélyre történő felkészülés, tanulmányi és egyéb 

versenyeken elért kiemelkedő eredmény). 

 

A jutalmazás formái:  

 szóbeli dicséret,  

 írásbeli dicséret,  

 oklevél,  

 tárgyjutalom (könyv, játék- és sportszerek, kirándulás). 

 

Több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanulónak félévkor, illetve év végén nevelőtestületi 

dicséretet adunk. 

A kimagasló eredményt elérő tanulók oklevél és könyvjutalomban részesülnek a 

tanévzáró ünnepélyen. 

 

Alkalmazott kényszerítő módszereink a felszólítás, követelés, parancs, büntetés. 

Szükség esetén – a kihágás súlyosságát, illetve ismétlődését figyelembe véve – a büntetés 

módszereivel a fokozatosság elvét betartva élünk: 

 szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, kioktatás, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, tiltakozás, fenyegetés); 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás;  

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 
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 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestület elé idézés, figyelmeztetés, intés, szigorú megrovás;  

 áthelyezés másik iskolába (megfelelő feltételekkel!). 

 

A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárása és a negatív viselkedés 

kialakulásának megelőzése érdekében alkalmazzuk a gátlást kiváltó módszereket: 

 felügyelet (diák és felnőtt ügyeleti rendszer); 

 ellenőrzés;  

 figyelmeztetés; 

 intés;  

 fenyegetés; 

 tilalom;  

 átterelés;  

 elmarasztalás. 

A tanulók magatartásának értékelése, minősítése 

A tanulók magatartását a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen minősíti.  

A második tanév végétől-minden évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök 

minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. Azonos szavazatszám mellett az osztályfőnök 

véleménye dönt. 

A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

A magatartás minősítésének szempontjai: 

 

 példamutatás, aktivitás; 

 azonosulás a közösségi célokkal, megvalósításukban való részvétel; 

 hatás a közösségre; 

 társakkal való kapcsolat; 

 házirend betartása; 

 viselkedés, hangnem; 
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 fegyelmezettség; 

 

A magatartásra adott érdemjegyek 

 

PÉLDÁS minősítést (5) kap az a tanuló, aki 

 

 a közösség alakításában munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával és példás viselkedésével elősegíti, valamint társait is erre 

ösztönzi; 

 a házirendet megtartja, és ehhez társait is megnyeri; 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias; 

 fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, környezetét; 

 nincs írásbeli figyelmeztetője, intője, vagy megrovása. 

 

JÓ minősítést (4) kap az a tanuló, aki 

 

 részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi, viselkedésével 

szemben nincs kifogás; 

 a házirend és az iskolai együttélés szabályait megtartja; 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias; 

 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

VÁLTOZÓ minősítést (3) kap az a tanuló, aki 

 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogás 

merül fel, de igyekszik változtatni azon; 

 a házirendet csak figyelmeztetésre tartja meg; 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és tisztelettudó; 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segítőkész; 

 fegyelme ingadozó, munkája pontatlan; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 
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ROSSZ minősítést (2) kap az a tanuló, aki 

 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, viselkedésével rossz példát mutat 

társainak, hibáit nem látja be; 

 közösségi munkát nem végez, másokat visszatart, szándékosan árt a közösségnek; 

 a házirendet ismételt figyelmeztetésre sem tartja meg; 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle; 

 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik; 

 több alkalommal igazolatlanul mulasztott; 

 több szaktanári figyelmeztetése van, illetve osztályfőnöki megrovást, vagy ennél 

magasabb fokú büntetést kapott. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

 

10.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A tanulók szorgalmának értékelése, minősítése 

 

A tanulók szorgalmát az első-harmadik évfolyamon a félév és a tanítási év 

végén,negyedeik évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen értékeli, negyedik év 

végén osztályzattal minősíti.  A szöveges értékelést, illetve az osztályzatot az értesítőbe, a 

bizonyítványba bejegyzi. 

A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap 

végén érdemjegyekkel értékeli. 

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

A szorgalom minősítésének szempontjai 
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 tanulmányi munka; 

 munkavégzés; 

 többletfeladatok vállalása; 

 munkamegosztás, önállóság, önellenőrzés; 

 tanórán kívüli ismeretek alkalmazása. 

 

Az értékelés során figyelembe vesszük a tanulmányi munka körülményeit: az 

életkörülményeket, képességeket. 

 

PÉLDÁS minősítést (5) kap az a tanuló, akinek 

 

 tudás iránti igénye belsővé vált, kötelességtudata fejlett, érdeklődése az iskolán 

kívüli ismeretanyagra is kiterjed; 

 céltudatos és ésszerű az önálló munkaszervezése; 

 munkavégzése pontos, megbízható, önálló, önellenőrzése megbízható; 

 minden tárgyban elvégzi feladatait; 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

JÓ minősítést (4) kap az a tanuló, aki 

 

 figyel az órákon, feladatait lelkiismeretesen elvégzi; 

 rendszeresen és megbízhatóan dolgozik és ellenőrzi önmagát; 

 általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el; 

 érdeklődése megmarad az iskolai tananyagon belül; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

VÁLTOZÓ minősítést (3) kap az a tanuló, aki 

 

 ingadozó intenzitással dolgozik, időszakonként aktív, máskor figyelmetlen, 

pontatlan; 

 teljesítménye elmarad képességeitől; 

 önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát; 

 szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire; 

 érdemjegyeit több tantárgyból is lerontja; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 



209 

 

 

HANYAG minősítést (2) kap az a tanuló, aki 

 

 figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el; 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 nem törődik kötelességeivel; 

 érdektelenség, teljes közöny jellemzi; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

Ha a tanuló valamely tárgyból elégtelen osztályzatot kapott félévkor, vagy év végén, 

szorgalma rendkívül indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján lehet hanyagnál jobb. 

 

 

10.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Jutalmazás 

 

A Diákönkormányzat, a nevelőtestület, vagy az egyes pedagógusok javaslata alapján 

rendszeresen, illetve alkalomszerűen jutalmazzuk  

 

 a hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartást; 

 folyamatosan jó tanulmányi eredmény elérését; 

 a szorgalmas, folyamatos, odaadó, közösségi munkát; 

 a rendkívüli teljesítményeket (ünnepélyre történő felkészülés; tanulmányi és egyéb 

versenyeken elért kiemelkedő eredmény); 

 bármily módon történő hozzájárulást az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. 
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A jutalmazás formái:  

 

Az iskolában tanév közben, elismerésként a következő dicséretek adhatók 

 szaktanári dicséret; 

 napközis nevelői dicséret; 

 osztályfőnöki dicséret; 

 tagintézmény-vezetői dicséret; 

 igazgatói dicséret; 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanuló a 

tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért; 

 példamutató magatartásért; 

 kiemelkedő szorgalomért; 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthető. 

 

 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki vagy szaktanári dicséretben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 

 

Elmarasztalás, büntetés 

 

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti; 

 a házirend előírásait megszegi; 
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 igazolatlanul mulaszt; 

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 

 

Az iskolai büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 napközis nevelői figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés; 

 tagintézmény-vezetői intés; 

 tagintézmény-vezetői megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés; 

 nevelőtestületi intés; 

 nevelőtestületi megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. 

 

A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. március 26. 

 

 

 Jóváhagyta: 

 

 

 ………………………………………. 

 Lovrity Sándorné 

 igazgató 

 


