BEVEZETÉS
ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA
ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM
Célok, feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő
kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és
nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának,
segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában –
élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást
ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi
ismereteket, szokásokat alakít ki.
Ez az iskolaszakasz fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot,
megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóteret ad, magatartási normákat,
szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához.
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti
a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, tehetséggondozással segíti
a kiemelkedő képességűeket, valamint törődik a hátrányokkal küzdőkkel.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a
tanulói tevékenységekre épít. A tananyag megtervezésekor, a feldolgozás tempójának
meghatározásakor, a pedagógiai módszerek, eszközök kiválasztásakor az adott tanulócsoport,
illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit tekinti irányadónak.

Az iskola jellegéből, küldetéséből adódóan meghatározó célunk:
-

Az evangéliumra épülő gyermek- és szeretetközpontú pedagógia.
Műveltségközvetítés a humán, a vallásos és a természettudományok terén egyaránt.
Tudatos vallásosság kialakítása
Probléma érzékeny, önállóan gondolkodó emberek nevelése.
Józan kritikai szellem kialakítása.
Az ismeretszerzés eredményes módszereinek tanítása.
Egyetemes emberi értékek kialakítása.
Igényesség, küzdő- és kudarctűrő képesség, állandó önképzési igény kialakítása
Mintanyújtás a közösségben való részvételhez, a problémamegoldáshoz,
konfliktuskezeléshez.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Erkölcsi nevelés, hitre nevelés
Segítjük növendékeinket, hogy a hozzájuk közelállók elvárásainak megfelelően éljenek, képesek
legyenek alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Úgy alakítjuk viselkedésüket,
hogy a különböző szerepekben (gyermek, testvér, barát, osztálytárs…) megfeleljenek, adott
esetben képesek legyenek a szabályok újraértelmezésére.
Különös gondot fordítunk a sajátosan keresztény értékek, a lelkiismeret, a megbocsátás, az alázat,
a szolgálatkészség, a szociális érzékenység kialakítására és erősítésére.
Minden pedagógus életének személyes jó példájával, a tantárgyak adta lehetőségeken keresztül
tanulóinkban a keresztény hitre nevelés előmozdításán tevékenykedik.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik a hazafiságra nevelés.
Elsősorban a lakóhely és környékének népi hagyományait, az ország és magyarság szimbólumait
ismertetjük meg a gyermekekkel.
Minden lehetőséget fölhasználunk arra, hogy a haza fogalmát megtöltsük tartalommal,
gondoskodjunk a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, a hagyományok ápolásáról, a
hazaszeretet példáinak megmutatásáról, annak gyakorlásához lehetőségeket teremtünk.
Az ünnepkörök hagyományait ápoljuk, diákjainkkal aktív részeseivé válunk (szerepjátszás,
ünnepi díszítések készítése…). Megismertetjük velük az ünnepekhez kapcsolódó alkotásokat
(népdal, monda, mese, műalkotások). Nemzeti ünnepeinket közösségeinkben megünnepeljük.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Ebben az életkorban elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások
megismerése, munkamegosztás eseteinek megfigyelése, felnőtt szerephez kapcsolódó
szerepjátékok, magatartásformák személyközi kapcsolatok elemzése, modellezése),
attitűdformálás, magatartási minták közvetítés cél. Továbbá olyan személyiségvonások
fejlesztése, amelyek segítik a későbbiekben az értékes társadalmi tevékenységekben való
részvételt, az egyéni boldogulást (feladattudat, önmagáért és közösségért való felelősség, az
együttműködés képessége, a közösség ügyei iránti érdeklődés, figyelem és tenni akarás, a
véleménynyilvánítás igénye, a tolerancia, a türelem alapjai). A fejlesztés keretét a célirányosan
szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják.
Önismeret és társas kultúra fejlesztése
Biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének
feltételrendszerét megteremtő, tapintatos és szeretetteljes bánásmóddal segítjük, hogy a
gyermekek felfedezhessék belső értékeiket, a feladatokkal való megküzdés élményét, és azt, hogy
ne végzetes kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal éljék meg sikertelen próbálkozásaikat.
Olyan feladathelyzeteket teremtünk, amelyben képessé válik az együttműködésre, az empátiára,
gyakorolja a segítségnyújtást. Segítjük kapcsolatteremtési próbálkozásait, nagy tapintattal
alakítjuk kooperatív készségét. Megismeri a gyermek a különböző megbízatások betöltésével
együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.
Családi életre nevelés
Építünk a családból hozott együttélési normákra, továbbalakítva az iskolában, a közösségben.
Szituációs helyzetekben gyakoroljuk az illemszabályokat. Közös élményeket teremtve
megismerkedünk a családi ünnepekkel, az ehhez kapcsolódó szokásokkal (anyák és apák napja,

név- és születésnapi köszöntések). A családi szerepek (apa, anya, gyermek) elsajátítása során
megtanulja a gyermek a saját szerepét, feladatainak vállalását, rendszeres elvégzését.
Testi és lelki egészségre nevelés
A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntőmértékben befolyásolja, hogy
az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. A mozgáskultúra célirányos,
szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt biztosítunk a kötetlen játékra és a szabadlevegőn
szervezett mozgásra.
A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus,
szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett tanítóink figyelemmel
kísérik – a testi-lelki egészség védelmében – a gyermekek testi fejlődését és otthoni neveltetését
is, hogy adott esetben teljesíthessük védő-segítő feladatainkat.
A kisgyermek egyre inkább képessé válik önállóan az évszaknak és az időjárásnak megfelelően
ruhát választani és felöltözni. Elsajátítja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a
megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a
természetszeretete igényként beépül személyiségébe. Képessé válik megkülönböztetni a
betegséget és egészséget, mint állapotot. Megtanulja megnevezni egyes betegségtüneteket (láz,
fejfájás).
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségekben elfoglalt
pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakuláshoz esetenként segítünk indirekt
irányítással. Olyan pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek hatására a mellőzést, a
kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az
elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte hangnem, a
kölcsönös megbecsülés.
Tanítványaink kipróbálhatják a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység több
formáját, így képessé válnak megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A mindennapokban megismeri a gyermek a kapcsolatteremtést, gyakorolja annak elfogadott
formáit. Képessé válik adott helyzetekben a helyes magatartási formák alkalmazására. A
közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat megismeri, ennek megfelelően alakítja
tevékenységeit. Feladatok vállalása közben tudatosul benne, hogy a vállalt feladatok
felelősséggel járnak. Tapasztalatokat szerez arról, hogy szabad döntése alapján is segíthet
környezetében, mind az iskolában, mind azon kívül.
Környezettudatosság
Építünk az óvodából hozott sok hasznos élményre, személyes tapasztalatra, a gyermekek
öntevékenységére, kreativitására. Valljuk, hogy mindez hasznos az alsó tagozat tudatosító,
attitűdformáló, szokásalakító, a gyermekek öntevékenységére, ötleteire építő munkájához.
Egyre inkább értéknek tekinti az Isten alkotta természet esztétikumát, harmonikus működését.
Tevékenykedése során alkalmassá válik környezete értékeinek megőrzésére.

Pályaorientáció
Diákjaink megismerik az egyes foglalkozásokat a tanítási órák tananyagain keresztül, illetve
tapasztalataik során (erdei iskola, táborok, kirándulások). Képessé válnak megkülönböztetni,
csoportosítani a foglalkozásokat szempontok szerint. Megtapasztalják a foglalkozások
együttműködésének fontosságát.

Gazdasági és pénzügyi nevelés
A matematikai műveletek és a mértékismeretben szerzett ismeretei alapján megtanulja a gyermek
a pénz értékét. Tapasztalatokat gyűjt a mindennap fogyasztott élelmiszerek értékéről. Gyakorolja
a pénzhasználatot: vásárol, vigyáz pénzére, takarékoskodik. Ismereteket szerez a környezetében,
illetve olvasmányaiból a világ más részén élő gyermekek sorsáról.
Médiatudatosságra nevelés
A gyermek családja és tanítói segítségével képessé válik a média helyes használatára, valamint a
tanulásban való hasznosságának fölismerésére. Kritikai érzékét fejlesztve tudatosan válogat a
televízió műsorai közül. Megtanulja a korhatárt jelző szimbólumok jelentését, tudatosan betartja
azokat. A médium eszközeit szülei felügyeletével használja.
A tanulás tanítása
Valljuk, hogy a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság fenntartásával, kreativitást igénylő
érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, és az új helyzetekben
valófelhasználásával fejleszthető leginkább.
A
frontális
foglalkozások
mellett
rendszeres
differenciált
foglalkozásokkal,
csoportfoglalkozásokkal, tanulópárok szervezésével, különböző kooperatív tanulási módokkal is
lehetőséget kívánunk adni növendékeinknek, hogy kipróbálhassák képességeiket.
Az önálló tanulási képesség megalapozása érdekében tanulási technikákat tanítunk, mely
lehetőséget teremt a tapasztalati megismerésre,a többszöri kipróbálásra, az alapvető tanulási
szokások kialakítására (pl. időterv, tanulási sorrend, önellenőrzés, hibajavítás,
könyvtárhasználat).
Megtapasztalják, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb
lehetőségei is léteznek.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni
szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit,
olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját
véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve
fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés
szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a
korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés
nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli kommunikációval
próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez,
mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek.

Matematikai kompetencia
A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a
síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű méréseket,
az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai
algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni
100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű logikai
kapcsolatokat.
Természettudományos és technikai kompetencia
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése
iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket
végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon
használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, a
káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a
helyes magatartásminták követésére.
Digitális kompetencia
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az
IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg létrehozása,
továbbítása).
Szociális és állampolgári kompetencia
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés
kialakulásához.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl.
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út
is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy
felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes
előre látni cselekedetei egyes kockázatait.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását
segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és
énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval
kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott
események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás
iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel
képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok

pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit,
gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. Képes kisebb
segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére.

Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes
oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás,
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket,
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A
tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek,
munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az
egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok
megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott
szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint
más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait.
Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél
teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez.
A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy
egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait.
Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy
tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik
különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai
folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati,
valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a

sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan)
és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan (Erkölcstan)
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Összesen (Hittan nélkül)
Összesen
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
8
4
2
1
2
2
1
5
24
25
25

2. évf.
8
1
4
2
1
2
2
1
5
24
25
25

3. évf.
8
2
4
2
1
2
2
1
5
24
25
25

4. évf.
8
3
4
2
1
2
2
1
5
27
28
27

Kötelező tanórákhoz kiegészítés:
Testnevelés: Tanítási órákra bontva: heti 3 testnevelés óra az osztálytanító oktatásában, heti 1
úszás óra a városi sportuszodában. A vízfelületet heti 4 alkalommal 1-1 órára Nagykanizsa Város
Önkormányzata biztosítja, az úszóoktatót az iskola fizeti az 1 - 4. évfolyam számára. Heti 1 óra
néptánc, az iskola által fizetett néptánc-oktatóval.
Választható tanórák:
Idegen nyelv:
Az iskola felkínálja a 2. évfolyamon heti 1 órában a német és angol nyelv tanulásának lehetőségét
szakköri szinten, melyet a szülők finanszíroznak, s melyről tájékoztatást adunk az előző tanév
végén. A szülők eldönthetik, hogy igénybe veszik-e a felkínált lehetőséget, valamint azt, hogy
melyik idegen nyelv tanulását választják. A 3. évfolyamon - szakköri keretben - már a gyermekek
kötelezően tanulnak idegen nyelvet. A nyelvi órák ezen az évfolyamon a tanulók részére
térítésmentesek.
Tanulási zavarral küzdő, részképesség-zavaros tanulók felmentést kaphatnak – igazgatói
engedéllyel – a nyelvóra látogatása alól.
Tanórán kívüli foglalkozások:
Napközi: Az 1-4. évfolyamon egy-egy osztály képez egy-egy napközis csoportot, ahol
felkészítjük tanulóinkat a következő tanítási nap eredményes teljesítésére. A napközis
tevékenységet a két osztálytanító látja el, naponta váltakozva. Mindketten minden aktuális

tantárgyból felkészítik a gyermekeket a következő napra, illetve gyakoroltatnak, felzárkóztatnak,
egyéni fejlesztést végeznek, házi feladatot ellenőriznek, és idő függvényében kikérdeznek. A
napközis tanulók részére – térítési díj ellenében – napi háromszori étkezést biztosítunk. A
napközi igénybevétele az 1-4. évfolyamon kötelező.
Énekkar: A 2-4. osztályosok részére szervezzük. Felvétel után a részvétel a tanév folyamán
kötelező. A Kicsinyek Kórusa rendszeresen szerepel az iskolai ünnepélyeken, és részt vesz
fesztiválokon. A Citerácska kiskórus megyei, területi énekversenyeken vesz részt.
Szakkörök:
Sport: labdarúgás, kosárlabda, sakk, birkózás (két utóbbi fizetős.)
Művészeti: kórusok, rajz, színjátszó, báb, zeneiskola (Szent Cecília Zeneiskola szervezésében az
iskola falai között működik zeneoktatás, éves térítési díjjal)
Tantárgyi: matematika, anyanyelvi, horvát
Nem hagyományos tanórai formában szervezett foglalkozások:
Erdei iskola
Iskolánkban 10 éves hagyománya van az erdei iskolának, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a 24. évfolyamon minden osztály külön-külön, az új tanév első heteiben 3-4 napot tölthessen
természeti környezetben. A gyermekek megismerhetik a közvetlen környezet, illetve a megye
természeti értékeit, „együtt élhetnek a természettel”. Ezek olyan élethelyzetek, olyan értékek,
melyeket az iskola nem szeretne feladni.
Az új tanévtől – tekintettel a törvényi szigorításokra és a családok anyagi helyzetére – két
változatot dolgoztunk ki.
-

-

„A” változat: költségmentes
Az osztályok a tanév második vagy harmadik hetében az osztályhoz közeli, szép
természeti környezetben (Csónakázó-tó, Szentgyörgyvári-hegy, Szabadhegy, Látó-hegy,
Miklósfa – parkerdő, Romlott vár, Kanizsa-vár környéke, Homokkomárom) úgy töltik el
a 2-3 napot, hogy reggel az iskolából indulnak, este pedig oda térnek vissza.
Rendhagyó órák keretében ismerkednek meg a környező erdők és mezők növény és
állatvilágával, a környék történelmi múltjával, néprajzi értékeivel, népi kultúrájával, élő
hagyományaival.
„B” változat: A korábbi évek hagyományait követve „ottlakással”, a fenti szakmai és
pedagógiai elvek megtartásával, a megye területén, más intézmények, vagy
magánszemélyek által bérbe adott, erdei iskola szervezésére alkalmas helyen, vagy az
iskolánk balatonberényi üdülőjében szervezzük. Mivel ennek a változatnak költségei
vannak, csak sikeres pályázatokkal, illetve a szülők önkéntes, azonos mértékű anyagi
hozzájárulásával tudjuk megvalósítani.
Mindkét változatról a szülőket a tanév első szülői értekezletén tájékoztatjuk, az ő
belegyező nyilatkozatuknak megfelelően szervezzük az erdei iskolát. .

Javasolt program és helyszín évfolyamonként
2. évfolyam
Megfigyelendő terület: Iskola környezete, adott település és környéke felszínének megfigyelése,
hagyományok
Becslések, egyszerű mérések végzése; mérhető és nem mérhető tulajdonságok környezetünkben

Érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében
Tájékozódás időben
Egészséges életmódra nevelés: reggeli torna, kitartó futás, túrák szervezése, a lehetséges erdei
tornapályák végigjárása. Helyes fog- és testápolás gyakorlása. Egészséges élelmiszerek
fogyasztása.
Gyakoroljuk az önzetlen segítségnyújtást, az egymáshoz és az új helyzethez való alkalmazkodást.
Javasolt helyszínek: FIT, Valkonya, Homokkomárom
3. évfolyam
Megfigyelendő terület: Természetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságainak
megfigyelése. Halmazállapot-változások , vízkörforgás, időjárás megfigyelései.
Vizsgálódás mágnessel. Tájékozódás útvonalrajz segítségével.
Felszíni formák megfigyelése
Élőhelyek – életkörülmények növények és állatok számára.
Gyűjtemények készítése: növények, kagylók, csigák, kavicsok, madártollak, faminták.
Egészséges táplálkozás, egészséges életmód gyakorlati alkalmazása.
Javasolt helyszínek: Balatonberény – iskolai üdülő, Bázakerettye, Zalakomár, Őrtilos
4. évfolyam
Megfigyelendő terület: Környezetünk tisztasága, szennyezettsége.
Erdő, füves és vizes élőhelyek megfigyelése. Haszonnövények.
A magyar népi- és néprajzi, történelmi és építészeti értékei, természeti formák megfigyelése,
ismerkedés az élő népi mesterekkel, mesterségekkel. Fazekasműhely, kosárfonó, szalmafonó,
vesszőfonó, csuhékészítő meglátogatása, a munkafolyamat elméleti és gyakorlati megismerése.
Néhány turistaút végigjárása.
Természetvédelmi területek, nemzeti parkok látogatása.
Fogyasztóvédelem.
Egészség, egészséget károsító anyagok hatása
Gyűjtemények készítése: természetes anyagok, fotók, rajzok, legendák, mondák, album az erdei
iskola színhelyének jellegzetes növényeiről, épületeiről, hagyományairól.
Javasolt helyszínek: Balaton és környéke, Göcsej (Nova és környéke), Szentgyörgyvölgy…

Tanulmányi kirándulások
Valamennyi évfolyam részére azonos időpontban, az írásbeli érettségi idején, tehát tavasszal
szervezzük. Költségeit minimálisra próbáljuk tervezni, melyet az osztályok hasznos anyagok
gyűjtésével és értékesítésével, esetleg egyéni takarékoskodással talán elő tudnak teremteni.
Bízunk az alapítványi támogatásokban is. Szeretnénk elérni, hogy minden tanuló részt tudjon
venni a kirándulásokon.
Javasolt útvonalak:
Első évfolyam
A tavaszi növény- és állatvilág, az évszak jellegzetességeinek megfigyelése városunk környékén:
a miklósfai parkerdőben, vagy a Csónakázó-tónál, a Sétakertben, a környező szőlőhegyeken,
Homokkomáromban, Látóhegyen.

Második évfolyam
Egy tájvédelmi terület felkeresése, az ottani élővilág megfigyelése: Őrtilos (Dráva és Mura
találkozása), Budafa – Kistolmács, Örömhegy – szurdokvölgy, Nagybakónak – Hét vezér forrása.
Harmadik évfolyam
A megye földrajzi értékeinek, nevezetességeinek megismerése: Zalaegerszeg, Keszthely –
Balaton, Kis-Balaton, Balaton Múzeum, Szuloki-forrás és környéke, Zalavár–Kányavár és
környéke
Kitekintés a megyéből: Sümeg, Tapolca.
Negyedik évfolyam
A megye történelmi, néprajzi, építészeti nevezetességeinek megismerése: Zalaegerszeg –
Skanzen – Göcseji Múzeum, Egervár és környéke, Balaton-felvidék, Nova és környéke.
Kitekintés a megyéből: Murakeresztúr, Őrség, Hetés, Budapest.
Táborok
Szabadon választhatók, költségtérítésesek, elsősorban egy-egy osztály, illetve egy évfolyam
részére szervezik a tanítók. Helyszíne többnyire az iskola balatonberényi üdülője, illetve Zalavár,
Gelse, Rezi.
Ezen kívül közreműködünk, bekapcsolódunk a Jézus Szíve Plébánia, illetve a Nyolc Boldogság
Közösség hittanos táboraiba.

4. Alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
Egy-egy tantárgy tanításához felmenő rendszerben igyekszünk ugyanazt a tankönyvcsaládot
alkalmazni. Törekszünk arra, hogy ez összhangban legyen a felső tagozat által választott
tankönyvekkel is.
A választott tankönyv szakmailag hiteles tananyagot közvetítsen, didaktikailag kimunkált legyen.
Segítse elő a tantervben megfogalmazott célok elérését, legyen alkalmas a hangsúlyos
képességfejlesztésre, kompetenciák kialakítására. .
Problémafelvetései kínáljanak alkalmat az aktív és önálló tanulásra, az összefüggések
felfedezésére, késztesse gondolkodásra diákjainkat.
A szövegek nyelvileg helyesek, kifogástalanok, ugyanakkor egyszerűek legyenek
Az olvasókönyvek változatos témái, igényes szövegei járuljanak hozzá az olvasás
megszerettetéséhez, az olvasóvá neveléshez.
Kínáljanak folyamatos lehetőséget a beszédművelésre.
Ízléses illusztrációkat tartalmazzanak.
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle motiváló, játékos feladatot
tartalmazzanak. A feladatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a differenciált
jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.
Formailag kifogástalan, könnyen kezelhető, méreteiben, megjelenésében gyermekközpontú
legyen.
Szerkezete átlátható, logikus felépítésű legyen, felépítése, szemlélete, tartalmi strukturáltsága
egyezzen a tanító felfogásával.
Ára elfogadható, reális legyen.

5. Választott tankönyveink az 1-4. évfolyamon:
1. évfolyam:
Magyar nyelv és irodalom - Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Meixner Ildikó: Játékház Olvasókönyv
Meixner Ildikó: Játékház Feladatlap I-II.
Meixner Ildikó: Játékház Betűtanítás-írásfüzet I-II.
Matematika – Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika I-II. félév
Számolófüzet
Számvázoló
Környezetismeret – Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret 1. osztály 1-2. kötet
Ének-zene – Apáczai Kiadó
Süle Ferenc: Első daloskönyvem
Katolikus hit- és erkölcstan – Márton Áron Kiadó
Isten gyermekei vagyunk
2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom – AIÓ Tankönyvkiadó
Szütsné Ungár Ágnes: Hónapról hónapra Meixner-módszerű olvasókönyv
Szütsné Ungár Ágnes: Hónapról hónapra Meixner-módszerű differenciált szövegfeldolgozó
munkafüzet I-II. félév
Adorján Katalin: Nyelvi ismeretek Hónapról hónapra Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet
Matematika – Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika I-II. félév
Számolófüzet
Környezetismeret – Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret 2. osztály1-2. kötet
Ének-zene – Apáczai Kiadó
Süle Ferenc: Második daloskönyvem
Katolikus hit- és erkölcstan – Márton Áron Kiadó
Jézus tanítványai vagyunk
3. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom – AIÓ Tankönyvkiadó
Hónapról hónapra Meixner-módszerű olvasókönyv
Hónapról hónapra Meixner-módszerű differenciált szövegfeldolgozó munkafüzet I-II. félév
Nyelvi ismeretek Hónapról hónapra Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet
Matematika – Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika I-II. félév
Számolófüzet
Környezetismeret – Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret tankönyv 3. osztály
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret munkafüzet 3. osztály
Első atlaszom /Cartographia/
Ének-zene – Apáczai Kiadó
Albertné Balogh Márta: Harmadik daloskönyvem

4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom – AIÓ Tankönyvkiadó
Hónapról hónapra Meixner-módszerű olvasókönyv
Hónapról hónapra Meixner-módszerű differenciált szövegfeldolgozó munkafüzet I-II. félév
Nyelvi ismeretek Hónapról hónapra Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet
Matematika – Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika I-II. félév
Számolófüzet
Környezetismeret – Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret tankönyv 4. osztály
Hartdégenné Rieder Éva: Környezetismeret munkafüzet 4. osztály
Ének-zene – Apácsai Kiadó
Albertné Balogh Márta: Negyedik daloskönyvem
Katolikus hit- és erkölcstan – Márton áron Kiadó
Népem vagytok

6. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Alapelvek:
A helyi tantervek követelmény rendszerére épüljön.
A tanulók értékelésénél alapelvünk, hogy az értékelés fejlesztő, segítő, megerősítő, ösztönző
legyen, mutasson rá az eredményekre és a hiányosságokra, adjon útmutatást a továbblépéshez,
jelölje meg a fejlődés, a javítás útját.
Személyre szabott, folyamatos, reális, a növendékeket önmagukhoz viszonyítva értékeljük.
Az értékelés kritériumait ismerjék a gyermekek, a szülők.
Megbízható visszajelzést adjon, hogy az adott időpontban hol tart a tanuló, melyek az erős, és
melyek a gyenge pontjai.
Harmónia az egyes ellenőrzési formák között (szóbeli és írásbeli feleletek, felmérések,
dolgozatok, írásbeli beszámolók, feladatlapok aránya).

Formái:
- Metakommunikatív értékelés – folyamatos. Alapelvünk, hogy soha ne legyen bántó,
sértő, indulatból fakadó, megszégyenítő. Legyen bíztató, bátorító, elismerő, személyes.
-

Szóbeli értékelés – feleleteket, beszámolókat, tanulói visszajelzéseket, gyűjtőmunkákat
értékelünk. Ez lehet néhány szavas, csak a lényegre utaló, és lehet hosszabb, több
értékelendő területre kiterjedő. Kiemeljük a jót, és figyelmeztetjük a gyenge pontokra,
fejlesztendő területekre.
Az értékelések lényegéről fogadóórán, személyes találkozások alkalmával tájékoztatjuk a
szülőket is.

-

Írásbeli értékelés – feleletek, beszámolók, felmérők, dolgozatok, feladatlapok azonnali
értékelése a felsorolt alapelvekkel összhangban.
Folyamatosan értékeljük, véleményezzük a tanulók írásbeli munkáit. Ezek az értékelések
néhány szavasak, aktuálisan útmutató jellegűek.

Alkalmanként, de részletesen, elemzően értékeljük a témazárókat, dolgozatokat,
felmérőket, feladatlapokat-egyénenként, és osztály szinten is.
Esetenként a kiemelkedően jó, vagy gyenge teljesítményt dicsérjük, illetve figyelmeztető
jellegű értékelést adunk.
-

Egyéb: Hosszabb időtartamot igénybe vevő írásos beszámolók: olvasónapló,
gyűjtőmunka adott témakörben, könyvtári kutatás, szómagyarázatok, életrajzi adatok…
Értékelésük módját előzetesen ismertetjük.

Az osztályok fejlődési eredményeiről szóbeli tájékoztatatást adnak az osztályfőnökök a félévi
és tanév végi szülői értekezleteken. Az egyéni fejlődést fogadóórákon és személyes
találkozások alkalmával beszélik meg a tanítók a szülőkkel. A szülői értekezletek és
fogadóórák időpontjait az első szülői értekezleten kihirdetjük.
Az egyes tantárgyak részletes ellenőrzési, értékelési szempontjait a tantervekhez
csatoltuk.
A tanulók teljesítményének értékelési módja tanítási ciklusok végén:
- Első évfolyamon félévkor táblázatos értékelést adunk, év végén esszé jellegű szöveges
értékeléssel értékelünk. Negyedévkor és háromnegyed évkor rövid szöveges értékelést
adunk az alapozó tárgyakból.
- Második évfolyamon félévkor táblázatos értékelést adunk, év végén osztályzattal
értékelünk.
- Harmadik és negyedik évfolyamon félévkor és év végén 1-5 osztályzattal értékeljük a
gyermek teljesítményét.
A táblázatos értékelést munkaközösségünk dolgozta ki. Az év végi szöveges értékeléshez
ún. Mondatbankot használunk.

MONDATBANK
Az első osztályosok szöveges minősítéséhez év végén
Értékelési területek:
Magatartás (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)
Szorgalom (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)

Magyar nyelv és irodalom (kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint)
Beszéd és szóbeli kifejezőkészség:
A beszéd tisztasága:



Beszéde tiszta, érthető.
Néhány hang képzése még bizonytalan.





Néhány hangot már magában is tisztán ejt
Sok hangképzési hibája van.
Beszéde korrekciót igényel.

A szókincse:
 Szókincse gazdag, választékosan beszél.
 Beszéde és szókincse korának megfelelő.
 Szókincse szegényes.
 A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott.
 Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli.
 Szívesen mond verset és mesét.
 Nehezen fejezi ki magát.
 Még nem szeret a társai előtt szerepelni.
Írás:
Íráshasználat
 Írásos tevékenységet szívesen végez.
 Vonalvezetése és írása biztos.
 Vonalvezetése és írása határozatlan.
 Füzete tiszta, rendezett.
 Füzetvezetése egyenetlen.
Íráskép






Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.
A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja.
Írásképe esztétikus, egyéni.
Írása lendületes, folyamatos.
Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan

Írástempó




Írástempója az átlagnál gyorsabb
Írástempója életkorának megfelelő.
Az írástempója lassú.

Másolás






A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról.
A tanult betűk, szavak másolása pontatlan.
Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni.
A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit.
Hibáit kis segítséggel javítani tudja.

Tollbamondás






Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.
Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.
Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat.
Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat.
Hibáit kis segítséggel javítani tudja.

Írás emlékezetből





Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat.
Emlékezetből pontatlanul ír.
Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni.
Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit.

Olvasás:
Viszonyulás az olvasáshoz
 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
 A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt.
 Egyelőre nem szívesen olvas.
Hangos olvasás (technika)
 Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.
 Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében.
 Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:______
 Önállóan összeolvassa a tanult betűket.
 A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan.
 A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent.
 Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat.
 Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számára.
Néma olvasás (szövegértés).
 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szöveggel
kapcsolatos feladatokat megoldani.
 Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat.
 Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése még bizonytalan.
 Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat.
 A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes.
Matematika: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)
Számfogalom
 A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végzi.
Órákon aktív és figyelmes.
 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat többnyire
elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik.
 Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig.
 A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt.
 Nem ismeri fel a tanult számokat.
 Számfogalma biztos 0-20-ig.
 Számfogalma bizonytalan 0-20-ig.
Számolási készség






Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására.
Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni.
Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására.
Képről helyesen alkot számfeladatot.
Képről segítséggel képes számfeladat alkotására.






Még nem tud képről számfeladatot írni.
Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére.

Összefüggések felismerése





Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja.
Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására.
A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani.
Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat.

Geometria



Felismeri és megnevezi a síkidomokat.
Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat

Környezetismeret: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint)
Érdeklődés




Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt.
Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt.
Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt.

Tájékozódás







Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat.
Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában.
Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére.
A hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására.
Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és évszakok nevének felsorolására.
Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit.

Megismerési módszerek







Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín).
Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, forma,
szín).
Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín)..
Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is.
Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még
segítségre szorul.
Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni.

Ének-zene (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)
 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
 A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel.
 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is.
 Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására.
 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában.



A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja.

Vizuális nevelés, rajz és technika (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)
 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni.
 Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt.
 Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra.
 Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket.
 Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben biztatást igényel.
 Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel.
 Munkái szépek és igényesek.
 Ügyesen bánik az eszközökkel.
 Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.
 A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.
 Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.
Testnevelés (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)
 A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni.
 A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett.
 Erőnléte és állóképessége korának megfelelő.
 A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen
viselkedik.
 A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be.
 A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be.
Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a gyermek fejlettsége szerint)

_______________________________________________tanuló
________________________________________________________(iskola pecsétje)
____________________ tanév, 1. ____ osztály

A tanuló teljesítményének félévi szöveges értékelése:
Magatartás: _____________
Szorgalom: _____________

I. Magyar irodalom
I. 1. Kommunikáció
Felveszi a szemkontaktust
Tud egyedül mondatot képezni
Tud csoportos beszélgetést követni
Figyelembe veszi a beszélgetés szabályait (Pl. nem vág más
szavába)
Ki tudja fejezni saját véleményét
Tud élményt mesélni szóban
Tud történetet eljátszani
Szókincse
Hangok tiszta ejtése
I. 2. Olvasás
Betűfelismerése
Hangos olvasásának folyamatossága
Hangos olvasásának szöveghűsége
Hangos olvasásának tempója
Szövegértése
Memoriterek szövegtudása
Minősítés
II. Magyar nyelv
II. 1. Írás
Ceruzafogása
Formahű írása
Betűkapcsolása
Folyamatos írása
Füzetvezetése
Szavak másolása írott betűkről
Betűk tollbamondása
Magán- és mássalhangzók felismerése
Külalakja
Minősítés
III. Matematika
Tanult számkörben ismeri a számok nagyságviszonyait
Tanult számkörben tudja a számjegyeket leírni
Tanult számkörben fel tudja bontani a számokat
Tanult számkörben tud összeadásokat és kivonásokat végezni
Tanult számkörben tud pótolni
Tanult számkörben tud szöveges feladatot számfeladattá alakítani

Kiváló

Jó

Megfelelő

Felzárkóztatásra
szorul

Kiváló

Jó

Megfelelő

Felzárkóztatásra
szorul

Tanult számkörben tud relációt képezni ( > < =)
Logikai gondolkodása
Minősítés
IV. Környezetismeret
Tapasztalatok szóbeli megfogalmazása
Összehasonlítás: azonosságok, különbözőségek felfedezése
Tudja a tanult évszakok nevét és jellemzőit
Tud térben és időben tájékozódni
Meg tudja nevezni szülei foglalkozását
Gyűjtőmunka végzése
Ismeri a helyes tisztálkodási szokásokat
Minősítés
V. Technika-életvitel
Papírmunka
Ollóhasználat
A kézi munka gondossága, tisztasága
Dekoratív készség
Minősítés
VI. Rajz és vizuális kultúra
Alkotó tevékenység iránti érdeklődés
Megfigyelés, ábrázolás, kifejezésmód
Dekoratív készség
Eszközhasználat
Minősítés
VII. Ének- zene
Éneklés
Zenei írás-olvasás
Ritmusértékek felismerése
Minősítés
VIII. Testnevelés
Szabályok betartása
Labdás gyakorlatok végzése
Egyensúlyfeladatok végzése
Térbeli tájékozódása, mozgása
Állóképessége
Minősítés
IX. Katolikus hit- és erkölcstan
Tárgyi tudása
A hit megélése
Minősítés
Nagykanizsa, _________________________________
PH

___________________________________
Osztályfőnök

________________________________________________________tanuló
________________________________________________________(iskola pecsétje)
______________tanév, 2. ____ osztály

A tanuló teljesítményének félévi szöveges értékelése:
Magatartás: ________________
Szorgalom: ________________

I. Magyar Irodalom
I.1. Kommunikáció
Tud érthetően, tématartóan beszélni
Szókincse
Szóbeli kifejezőkészsége
Figyelembe veszi a beszélgetés szabályait (Pl. nem vág más szavába)
Ki tudja fejezni saját véleményét
Tud élményt mesélni szóban
Tud szóban magyarázni
Dramatikus játékban való részvétele
I.2. Olvasás
Folyamatosan olvas 5-6 mondatos szöveget felkészülés után
Helyesen szótagol
Hangos olvasásának szöveghűsége
Hangos olvasásának tempója
Hibáit észreveszi, javítja
Szövegértése
Önálló szövegfeldolgozása
Memoriterek szövegtudása
Minősítés
II. Magyar nyelv
II.1. Írás
Ceruzafogása
Tud folyamatosan írni
Tud tisztán írni
Tud másolni írott betűről
Tud másolni nyomtatott betűről
Tud tollbamondásra írni szavakat, mondatokat
Tud emlékezetből írni
Külalakja, füzetének tisztasága
Írástempója
II.2. Helyesírás
Tud helyesen írni a gyakorolt esetekben
Tudja és alkalmazza az elválasztás szabályait
Tudja a j-ly jelölését a tanult esetekben
II.3. Nyelvtani ismeretek
Tudja és használja a tanult nyelvtani fogalmakat
Felismeri a magán- és mássalhangzókat
Tudja és alkalmazza az abc-t
Önellenőrzés, javítás
Minősítés

Kiváló

Jó

Megfelelő

Felzárkóztatásra
szorul

Kiváló
III. Matematika
Százas körben ismeri a számok nagyságviszonyait
Százas körben tudja a számjegyeket leírni
Százas körben fel tudja bontani a számokat összeg-különbség alakra
Százas körben tud összeadásokat és kivonásokat végezni
Százas körben tud pótolni
Százas körben tudja az egyenlőtlenségek megoldásának menetét
(nyitott mondat, szabály)
Százas körben tud szöveges feladatot megoldani
Százas körben tud számsorozatot alkotni
Százas körben ismeri a római számokat
Ismeri az órát
Ismeri és használja a tanult mértékegységeket
Tudja és használja a tanult geometriai fogalmakat
Logikai gondolkodása
Minősítés
IV. Környezetismeret
Tapasztalatok szóbeli megfogalmazása
Összehasonlítás: azonosságok, különbözőségek felfedezése
Tud térben és időben tájékozódni
Tudja az emberi test életműködéseit
Tudja az élettelen természet témakörében tanultakat
Tudja az élő természet témakörében tanultakat
Gyűjtőmunka végzése
Minősítés
V. Rajz és vizuális kultúra
Megfigyelés, ábrázolás
Fantázia, kifejezésmód
Eszközhasználat
A vizuális kultúra, alkotótevékenység iránti érdeklődés
Minősítés
VI. Technika és életvitel
Anyagok ismerete, rendeltetésszerű használata
Eszközhasználat
Munkadarab kivitelezése, a kézi munka tisztasága
Minősítés
VII. Ének- zene
Éneklés, zenei hallás
Vonalrendszer ismerete
Kézjelek ismerete
Ritmusértékek felismerése, ritmikai készség
Minősítés
VIII. Testnevelés
Szabálykövetés, megértés
Járások, testfordulatok
Testtartás, hajlékonyság
Futások, szökdelések
Labdajátékok
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok

Jó

Megfelelő

Felzárkóztatásra
szorul

Kiváló

Jó

Megfelelő

Felzárkóztatásra
szorul

Küzdő feladatok, játék
Állóképesség, erőnlét
Minősítés
IX. Katolikus hit- és erkölcstan
Tárgyi tudás
A hit megélése
Minősítés

Nagykanizsa, ___________________________________
PH
_________________________________________
Osztályfőnök

Alapelvek a házi feladatokkal kapcsolatban:
Tekintettel arra, hogy az alsó tagozatos tanulók valamennyien napközisek, a szó klasszikus
értelmében nem beszélhetünk házi feladatról, hiszen a növendékek az iskolában készülnek fel
a következő tanítási napra a tanítóik irányításával.
-

A házi feladat mindig a tanultakhoz kapcsolódjon, annak gyakorlását, elmélyítését
szolgálja.
Legyen kellően előkészített.
A stúdium ideje alatt elvégezhető legyen.
Szükség esetén személyre szabott, differenciált legyen.
Kapjanak a tanulók szóbeli, írásbeli, gyűjtő-, kutató jellegű, kreativitást igénylő feladatot
egyaránt.
Folyamatosan, aktuálisan ellenőrizni, javítani és javíttatni kell.

Félévkor és tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók megkülönböztetett
elismerésben részesülhetnek.
Dicséretet kaphatnak példamutató magatartásukért, és szorgalmukért is. Ezek a dicséretek
félévkor az ellenőrzőbe, tanév végén a bizonyítványba is bekerülnek.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1-4. ÉVFOLYAM
Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
(kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési területek)
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységben örökíti át nyelvi és kulturális
hagyományainkat. Célja, hogy megismertessen új nyelvhasználati módokat (olvasás, írás,
szövegalkotás) ugyanakkor a gyermek ösztönös nyelvhasználatát tudatosítsa, vagyis, hogy
elindítsa a gyermeket az ösztönöstől a tudatos felé. Továbbá, hogy a beszédet a gondolatok,
érzelmek, vélemények kifejezőeszközévé tegye, megtanítsa a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodó közlést. Mindezt a gyerekek életkori sajátosságához igazodva, játékos módon teszi,
maximálisan figyelembe veszi a gyerekek eltérő képességeit.
A tantárgy feladata a kommunikáció szóbelei és írásbeli eszközrendszerének elsajátíttatása, a
nyelvi és kulturális hagyományok átadása, befogadtatása. A magyar nyelv és irodalom tantárgy
komplexitásából adódóan megalapozza az anyanyelvi kompetencia fejlesztését, de párhuzamosan
többféle kulcskompetencia elsajátításához is feltételeket teremt. Az anyanyelvi kompetencia hat a
tanulók ismeretszerzésére, gondolkodására, hiszen a többi tantárgy tanulása elképzelhetetlen a
szóbeli és írásbeli szövegértés-szövegalkotás megfelelő színvonala nélkül. Ugyanakkor más
tantárgyaknak is feladata az anyanyelvi kultúra gondozása.
A nyelv az egymással való érintkezés alapja, ezért nagy szerepe van a szocializációban is.
A tananyag többféle szövegformát és szövegtartalmat kínál. Megismeri a természet, haza, család,
nemzeti hősök, szentek, emberi kapcsolatok témaköreit. Az igényes irodalmi művek olvasása,
élményszerű feldolgozása lehetőséget ad erkölcsi, esztétikai és történeti érzékük, ítélőképességük
fejlődésére.
Tanulóinkat a környezetből érkező információk kritikus szemléletére, szűrésére buzdítjuk. Ezek
segítik elő a szociális és állampolgári kompetenciák fejlődését.
A célok megvalósulását a kezdő szakaszban hatékonyan támogatják a drámapedagógiai eljárások,
melyek a verbális és non verbális kifejezésmód gyakorlásával történnek. Alkalmazott eljárásai
lehetőséget adnak a kapcsolatteremtés és együttműködés egyre tudatosabb megélésére.
Az anyanyelvi kompetencia eszközszintű használata megalapozza a hatékony, önálló tanulási
kompetenciát is.
Az alsó tagozatban - a kerettanterv szerkezete alapján - a magyar nyelv is irodalom tanításában a
következő fejlesztési feladatokat emeljük ki.
Beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás: (Szóbeli szövegalkotás, beszédkészség,
beszédértés) E feladaton belül meghatározó a beszédtevékenység fejlesztése, a szókincs
gyarapítása, aktivizálása, alapvető kommunikációs és illemszabályok kialakítása. Magabiztos

fellépés kialakítása különféle szituációkban. Nyelvi tevékenységek gyakorlása a tanulók aktív
közreműködésével.
Irodalomolvasás-szövegértés: Elsősorban az írott jelrendszer elsajátítására, eszközszintű
alkalmazására terjed ki.
Jelenti a némán és hangosan olvasott és megértett szövegből információk megértését, kiemelését,
a meglévő ismeretekhez való kapcsolásának képességét. Megalapozza az irodalmi ismereteket.
Ezen kívül feladata az olvasási kedv felkeltése, az olvasás megszerettetése. Lehetőséget biztosít a
kritikus véleményalkotásra.
Íráskészség: Alapja a kézírás megtanítása, gyakorlása az egyéni adottságok figyelembevételével.
Az írás jelrendszerének automatizálása lehetővé teszi az egyéni önkifejezés differenciált
megvalósítását. Az íráskép legyen esztétikus, az írástempó tegye lehetővé az eredményes írásbeli
szövegalkotást.
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás: Az anyanyelvi szó és írásbeliség szabályainak megismerését
jelenti. Fejlesztése szövegminták megfigyelésével és elemzésével kezdődik, és a szövegalkotási
szabályok megtanulása után eljut a képzelet, érzelmek, gondolatok önálló kifejezéséhez.
Megismertet, megtanít különféle szövegtípusokat és műfajokat.
Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás: Az ösztönös nyelvhasználatra épülő tevékenységek
eredményeként jutunk el a tudatos nyelvhasználatig, a magyar nyelv rendszerére vonatkozó
ismeretek tapasztalati úton való megismeréséhez. Az elemi szintű helyesírási készség folyamatos
gyakoroltatással, javíttatással alakítható, fejleszthető. Eredményeképp a tanulók önállóan
alkalmazzák a megismert nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismereteket. A nyelvtani
jelenségek felismerése, a szabályok önálló alkalmazása az önkifejezés eszközévé válnak.
Tanulási képesség fejlesztése, könyv- és könyvtárhasználat: E feladat keretében használtatjuk
a megtanult ismeretfeldolgozási technikákat. Megtanulják a nyomtatott és elektronikus
adatbázisban való eligazodást, rendszerezést.,az információk felhasználását. A könyvtárhasználat
gyakorlása során eljutnak az önálló ismeretszerzés képességéig. A memoriterek fejlesztik
emlékezetüket, megkezdődik az egyéni tanulási stílusok kialakulása.
Ítélőképesség, jellemformálás: Önálló véleményalkotást jelent a különböző szövegekben
fellelhető történeti, esztétikai, morális kérdésekben.
Teret kap a mindennapi konfliktushelyzetek kezelése, megoldási javaslatok megfogalmazása, a
vélemények ütköztetése, kompromisszumkeresés. Az olvasmányok szereplőinek jelleme,
cselekedeteinek elemzése által erkölcsi fogalombővítés is történik. A választott esztétikai
nézőpontot művészeti és zenei alkotások alapozzák meg.
Társadalmi ismeretek: Megkezdődik a felelős állampolgári magatartás megalapozása. A
történelmi múlt megismerésére és tiszteletére nevelünk az állami és egyházi ünnepek méltó
megemlékezésével.
Cél, hogy a tanulók találják meg helyüket szűkebb és tágabb környezetükben, állandó és alkalmi
közösségekben, életkornak megfelelő felelősségvállalással.

Tánc és dráma: Sajátos eszközeivel komplexszé és élményszerűvé teszi a magyar nyelv és
irodalom tartárgy fejlesztési feladatainak megvalósítását.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása során megjelennek a következő
kulcskompetenciák ( Anyanyelvi kommunikáció, Idegen nyelvi kommunikáció, Matematikai
kompetencia, Természettudományos kompetencia, Digitális kompetencia, A hatékony önálló
tanulás,
Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia, Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség) és kiemelt fejlesztési
feladatok (énkép, önismeret, hon és népismeret, európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, aktív
állampolgárságra, demokráciára nevelés, gazdasági nevelés, környezettudatosságra nevelés, a
tanulás tanítása, testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt lét szerepeire).

1. ÉVFOLYAM
Óraszám:

288 óra/év
8 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Tematikai egység
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és
alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás
előkészítése
Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás
jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása
Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás
előkészítése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Óraszám
20
20
76
22
8

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai
20
alapozása
Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő
60
gyakorlatok

8.

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése

10

9.

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek előkészítése: mondat,
10
szó, hang, betű; szótagolás;

10.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

26

11.

A tanulási képesség fejlesztése (könyv-, könyvtárhasználat)

7

12.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, a hit-, az esztétikai és a történeti
3
érzék fejlesztése

13.

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés

6

Beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás (1. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
fejlesztési
feladatok

Anyanyelvi
kommunikáció
Szókincsfejlesztés,
önkifejezés
fejlesztése

A szóbeli és az írásos
kommunikációban
a
megértés pontosságának
és a kifejezés érthetőségi
szintjének emelése. A
környezettel való nyelvi
kapcsolattartás
biztonságának
elősegítése.

Bemutatkozás, ismerkedés a Dráma
tanító nénivel, társakkal.
Tánc
Egyszerű, majd összetett
légzőés
artikulációs Ének-zene
gyakorlatok.
Testnevelés
Ritmikus mondókák, versek
Két vagy több mondat tanulása, eljátszása. Szituációs Hittan
összekapcsolásával
a játékok.
gondolatok,
érzések,
vélemények
pontosabb Köszönés, udvarias kérés.
kifejeztetése.
Önismereti és improvizációs
gyakorlatok
bábjátékkal,
szerepjátékkal.
Beszédlégzés,
artikuláció, hanghallás, Képolvasás. Mesemondás.
hangképzés, hanglejtés,
mozgáskoordináció.

Szociális és állam- Szavak, szószerkezetek,
polgári
kompe- mondatok,
mondókák
tencia
helyes ejtése. Nonverbális kommunikáció haszEgyüttműködés
nálata.
fejlesztése

Munkaformák, módszerek:

Hangutánzó
és
hangerőjátékok, nyelvtörők, ritmusgyakorlatok, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, némajáték,
Népdalok, népi játékok, közös körjáték, mondókázás,
népmese
dramatikus szituációs helyzetgyakorlatok
feldolgozása.
memoriterek, versmondás

A hatékony önálló
tanulás
Társas
kapcsolatok
kompetencia
nyelvi fordulatai.
Érdeklődés,
figyelem
tartósságának

Kapcsolódási
lehetőségek

Közösségi beilleszkedés,
empátia, segítőkészség,
jellemformálás.

fejlesztése.

Az
aktív
szókincs
bővítése,
pontosítása
szövegkörnyezetben
történő értelmezéssel és
képek, képzetek, képi
kompozíciók
fogalmi
megfeleltetésével.
Mondatok
összekapcsolása.
Összefüggő
mondatok
alkotása képek, képsorok
alapján,
adott
vagy
választott témáról.
Páros
és
beszélgetés.

csoportos

Szituációs játékokban a
felnőttek és a kortársak
udvarias megszólítása és
a szituációnak megfelelő
nyelvhasználat
alkalmazása.
Nem verbális jelzések
tartalmának felismerése,
használata beszéd közben.
Önismereti gyakorlatok,
szerepjátékok.

Fogalmak:
köszönés,
szólítás

kérés,

meg-

hang,
betű,
magánhangzó, mássalhangzó,
hangerő, szünet

Olvasás és írástanítás előkészítés (2. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Motiváció kialakítása,
fejlesztése, szorongásDráma
Anyanyelvi
mentes olvasási környe- Mesehallgatás.
kommunikáció
zet megteremtése.
Szintetizáló (hangösszevoná- Tánc
Képi
információ Az olvasáshoz szükséges sok, szavak alkotása) és anafeldolgozása
képességek és részké- lizáló (szótagolás, hangokra Ének-zene
bontás) gyakorlatok.
pességek fejlesztése.
Testnevelés
Mondatalkotás eseményképről.
Beszéd, beszédészlelés,
A helyzetet meghatározó kife- Vizuális
beszédértés fejlesztése.
jezések megismerése és hasz- kultúra
A mondat felbontása nálata. Azonosságok, különszavakra,
szótagokra, bözőségek megállapítása.
hangokra.

Finommozgások
fejlesztése

Nagymozgásos és finommozgást fejlesztő gyakorlatok

A jelfunkció. A hangok
sorrendisége a szavakAz
olvasáshoz,
íráshoz
ban.
szükséges helyes testtartásra
szoktatás.
Tájékozódás a testsémán
térben és síkban.
A megfelelő írásszokások alaA relációs szókincs pozása.
tartalmának pontosítása.

Írástevékenység megkezdése:
Fonémahallás, figyelem, betűelemek írása, kapcsolása
tempó, ritmus.
Csoportalakítás

Szociális és állampolgári
kompetencia
Etikai
fejlesztése

Alakfelismerés. A szem
és a kéz mozgásának
összehangolása.
Írószerhasználat.

Csoportmunka
érzék szabályai:
egymásra
figyelés,
szabályok
betartása.

Munkaformák, módszerek:
Mesehallgatás, képek kirakása,
családrajz, testséma–gyakorlatok, játékos énekes és mondókás ujjgyakorlatok, tájékozódási
és
nagymozgásos
gyakorlatok (tükörjáték, láthatatlan karmester), betűelemek

lejárása, megformálása testtel,
dróttal, gyurmával, tájékozódás
a vonalrendszerben kis házikó
rajzával
A hatékony önálló Érdeklődés felkeltése.
tanulás
Az önálló feladatvégzés
lépéseinek megismerése
tapasztalati úton.

Énkép és önismeret
Testi
és
egészség

Pozitív beállítódások és
szokások kialakítása.

lelki Higiénés
kialakítása

szokások

Fogalmak:
mondat,
hang

szó,

szótag,

irányok
betűelemek neve
testséma

Olvasás jelrendszerének megtanítása (3. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
fejlesztési
feladatok
Az olvasás jelrend- Hangleválasztás,
hangokra
Anyanyelvi
szerének elsajátíttatása. bontás és a hang helyének
kommunikáció
megállapítása. A hangoknak
A hang és betű megfelelő kis és nagy
nyomtatott betűk megtanumegfelelésének
megtanítása, a betűt lása, gyakorlása.
jelölő hangok helyes
ejtése, az abc.
Mondatok szavakra, szavak
szótagokra bontása
Hangösszevonás,

játékos

Kapcsolódási
lehetőségek
Matematika,
Környezetismeret
Tánc és dráma
Informatika

összeolvasási gyakorlatok
Az összeolvasás meg- Betűkirakó használata
tanítása.
Rövid
szövegek
hangos
Szavak,
egyszerű szótagoló olvasása,
szószerkezetek
és
szövegek szó szerinti A
szöveg
megértésének
értelmezése, megértése. megjelenítése, rajzzal, színezéssel, dramatizálással, váAz olvasás pontos- A pontosságra törekvő laszadással.
olvasás
ságának fejlesz- hangos
gyakorlása szövegeken.
tése
A nyelvtani összefüggések megláttatása,
és tapasztalati úton
való felismertetése.
Az
értő
olvasás
megalapozása
néma Egyéni olvasási hibák javítása
olvasással és szövegértelmezési,
szövegmegértési
feladatok
megoldásával.
Olvasástechnikai hibák A tanulók által olvasott rövid
felismerése, javítása.
történetek, mesék elmondása
Aktív szókincs gazdagítása, beszédkészség
fejlesztése.
Munkaformák, módszerek:
Figyelem,
emlékezet
fejlesztése

Olvasási
felkeltése.

kedv Hangkeresési játékok
visz a kishajó?)

(Mit

hang helyének koronggal való
kirakása
Szociális
állampolgári
kompetencia

és Együttműködés, páros
munka,
követő
és betűkirakó használata, szópárbeszédes olvasás.
gyűjtés az adott hanggal, a szó
mondatba
visszahelyezése,
Munkamegosztás
a didaktikai játékok
csoportban.
differenciálás
elkezdése,
Egyénre szabott tanú- önálló csendes csoportmunka

lási módszerek
lakítása.

Digitális
kompetencia

kia- szabályainak rögzítése és
megalapozása,
memóriajátékok

Elektronikus
segédanyagok
használata.

szó-kép egyeztetése, karban
olvasás, dramatizálás, szituációs játékok

A
hatékony Az önálló feladatvégzés megismert lépéönálló tanulás
seinek gyakorlása.

Fogalmak:
magánhangzó, mássalhangzó, egy- kettőháromjegyű,
rövid,
hosszú, írásjelek, szereplők, cím

Az írás jelrendszerének megtanítása (4. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Kis és nagybetűk Betűk vázolása, kapcso- Matematika
Anyanyelvi
írásának elsajátítása
lásának megtanulása
kommunikáció
Környezetismeret
Tájékozódás a vonal- A betűk elhelyezése a
rendszerben
vonalrendszerben
Szabályos
Hang és betűsorok reprobetűalakítás és kap- dukálása, a különböző
csolás
írásformák elsajátítása (másolás, tollbamondás, emléMagán- és mással- kezetből írás)
hangzók
időtartamának jelölése
Írott szöveg olvasása

Szavak,
szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott
és nyomtatott mintáról.
Kezdetben
rövid,
majd egyre hosszabb
szavak írása, látó- Betűelemek
halló előkészítés után megjelenítése
tollbamondásra,
technikákkal
emlékezetből írásra.

és
betűk
különböző

Nevek és mondatok
kezdés nagybetűvel.
Esztétikai–művészeti Szabályosan alakított Írástechnikai hibák önálló
tiszta javítása
tudatosság és kifeje- rendezett,
íráskép
zőkészség
Helyesírás alapozása
a kiejtés szerinti írás Nagymozgásos és a két
esetében, a szavak agyféltek összehangolását
hang- és betűsorának célzó gyakorlatok
A hatékony önálló egyeztetésével
A finommotorikát segítő
tanulás
feladatok végzése
Mintakövetés
Megfigyelés fejlesztése

Testi és lelki egészség

Pihentető kézlazító gyakorlatok

Munkaformák,
Helyes testtartás és módszerek:
ceruzafogás
Iránygyakorlatok,
verses
A fáradtság egyéni testséma-gyakorlatok,
felismerése és feloldása
Vázolás nagy alakban,
csomagolópapírra, lisztbe,

Környezettudatosságra Fogalmak:
nevelés
írottnyomtatott,
kapcsolás,
vonalrendszer,
tollba-

megjelenítés széles vonalazású, majd keskenyebb
vonalközbe,
végül
a
füzetbe, azonos alakítású,
illetve azonos kapcsolású

mondás,
sordísz, betűcsoportok gyakorlása
javítás,
ellenőrzés,
önellenőrzés
Gépes feladatok a magánés mássalhangzók időtartamának felismerésére

Irodalomolvasás- szövegértés (5. témakör)
Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési
feladatok
Népés
Anyanyelvi
műköltészeti
kommunikáció
alkotások, mesék,
mondókák, sorolók,
népi játékok.
Szókincs fejlesztése
Szépirodalmi
és
ismeretközlő rövid
szövegek.
Mindennapi
szö-vegei
(hirdetések,
lámok, stb.).

Témák,
Tanulói
Kapcsolódási
tartalmak tevékenységek lehetőségek
Szereplők,
helyszín,
ese- Rajz
és
mények megfigyelése
vizuális
kultúra
Kapcsolat a saját élmény és az
olvasottak között
Nemzetiségi
nyelv
Tartalom és cím összefüggéseinek felismerése
Osztályfőnöki

Szóban és írásban
élet utasítások megértése

Ének- zene
rek- Valóság és
lönböztetése

Vers
és
próza Költői nyelv
különb-sége.
megfigyelése
Szövegek
Természettudományos értelmezése
megértése.
kompetencia

adott Hittan

mese

megküÉletvitel

sajátosságainak

A vers hangulatának fölés ismerése, ritmizálása tanítói
segítséggel

Az olvasás, mint
műélvezet.
Ismeretközlő
Szociális és állam- szövegek.
polgári kompetencia
Lényegkiemelés
képességének
fejlesztése

Ismeretközlő szövegek olvasása, elemzése, természettudományos fogalmak értelmezése életkornak megfe-lelően

Olvasmányrészletek
feldolgozása
csoportmunkában.
Tartalomelmondás, Az

olvasott

szöveg

dramatikus
megjelenítés.
Esztétikai – művészeti
tudatosság és kifejezőkészség

Testi és lelki egészség

Illusztrációk
megfigyelése,
művészeti
alkotások
bemutatása.

megértésének
bizonyítása
elmondással
és
feladatmegoldással.

Illusztráció készítése

Erkölcsi
ítéletalkotás
az Történet
folytatása,
olvasottak alapján. befejezés kitalálása

más

Hon- és népismeret

Magyar és más
népek
meséi
hangulatának
átérzése,
tanulságának
megfogalmazása.
Fogalmak:
vers, próza, rím,
mondatvégi
írásjelek, szöveg,
bekezdés, szereplő,
hangsúly

Munkaformák,
módszerek:
Válogató olvasás, drama-tizáló
olvasás, hibakereső olvasás
szövegértési
gyakorlatok:
színezés, rajzolás, kérdések
megválaszolása,
kérdésfeltevés, szereplők kiválasztása, csoportosítás,
új befejezés kitalálása, a
cselekmény
megjelenítése
bábbal, mimikával, dramatizálással,
véleményalkotás,
egyéni élmények elmondása,
versek ritmizálása

Ítéletalkotás, jellemformálás (6. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
fejlesztési
feladatok
A szép-csúnya, szomo- A jó és a rossz a képi
Anyanyelvi
rú-vidám, jó-rossz fogal- megjelenítésről alkotott vélekommunikáció
mak megkülönböztetése ményben
és használata.

Kapcsolódási
lehetőségek
Rajz
vizuális
nevelés
Ének- zene

és

Környezettudatos
nevelés

A
mindennapi
konfliktusok átélése és
megoldása dramatikus
játékkal.

Szociális és állampolgári
kompetencia
Fogalmak:

Hittan

Munkaformák, módszerek:

beszélgetés, dramatikus forszép-csúnya, jó-rossz, mák, környezetrendezés, drahelyes-helytelen, véle- matizálás
mény, tanács, elismerés,
Esztétikai-művészeti tudatosság és tisztelet
kifejezőkészség

Tanulási képesség fejlesztése, könyv- könyvtárhasználat (7. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
Az
utasítások,
szövegek Informatika
önálló
megértése
és
feldolgozása Egyszerű algo- Hittan
Gyermeklexikon
Anyanyelvi
használata,
önálló ritmusok felismerése
kommunikáció
feladatvégzés,
az
Környezetismeret
olvasás
megsze- Könyvtárlátogatás, az érdekrettetése.
lődési
körnek
megfelelő
könyvek
kikölcsönzése,
osztálykönyvtár létrehozása
(képeskönyvek, meséskönyvek, ismeretterjesztő könyvek)
Könyvtár
Ismerkedés
szolgáltatásai,
Digitális
könyvkölcsönzés
gyermekfolyóiratokkal,
kompetencia
gyermek- és bábszínházi
módja.
előadások megtekintése

Páros

és

csoportmunkában
végrehajtható
gyűjtőmunka.

Szociális
állampolgári
kompetencia
Együttműködés
fejlesztése

Szavak,
fogalmak
magyarázata a gyermeklexikon segítségével, az abc
használata

Olvasási szokások és
helyes viselkedés a Hangzó és képi információk
válogatása, feldolgozása
és könyvtárban.

Információ
keresése,
segítségkérés.
Munkaformák, módszerek:
Füzetvezetés,
tartalomjegyzék
használata.

Páros és csoportmunka, önálló
búvárkodás,
színházlátogatás

Önálló ismeretszerzés.

Felkészülés
a Fogalmak:
felnőtt lét szerekölcsönzés,
kereséspeire
betűrend,
gyermeklexikon

Ismeretek az anyanyelvről (8. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
Szabályszerűségek
kommunikáció
felismerése

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Szövegelemzés,
Ének- zene
szómagyarázat,
szógyűjtés,
és
alkalmazása
írásbeli válogatás, elválasztás, nyelvi Tánc- dráma
jelenségek
felismerése,
feladatokban.
Hibajavításkor indoklás megnevezése
a szabály felidézésével.
A helyesírási probléma
felismerése, a jelölés

gyakorlása szóelemzés
segítségével.
Helyes ejtés, helyesírás
Szövegek, azon belül a
mondatok
tapasztalati
úton való megismerés
e(szó, szótag, hang/
betű).
Mondathangsúly, írásjel
összefüggése.
Magán- és
mással- Munkaformák, módszerek:
hangzók hosszúsága szóban és írásban.
szövegelemzés, másolás, szógyűjtés, kiegészítés, lényegj és ly gyakorlása.
kiemelés, szómagyarázat, szótagolás megjelenítése tapssal,
A szótagolás gyakorlása szókincsbővítő gyakorlatok
belső lüktetés alapján.
Az anyanyelv és idegen
nyelv felismerése.
Fogalmak:
szótagolás-elválasztás,
pont, kérdőjel, felkiáltójel, a hangok hosszúsága

Társadalmi ismeretek (9. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Szociális és ál- Beilleszkedés,
lampolgári kom- köszönés, megszólítás.
petencia
Szűkebb és tágabb
családtagok
kapcsolatai, a gyerek helye a
Nyitottság,

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A gyerek környezetében élők Hittan
cselekedeteinek
megfigyeltetése, összevetése
Osztályfőnöki
Udvarias viselkedés
máinak betartása

nor- Környezetismeret
Testnevelés

empátia fejlesztése családban, iskolában.

Beszámoló saját
eseményeiről

életének

Az olvasottak és a mintapasztalatainak
Hatékony
konflik- dennapok
állítása,
az
tusmegoldás szituációs párhuzamba
olvasmányokban megfigyelt
Énkép-önismeret
helyzetekben
élethelyzetek megbeszélése,
Másokra való odafi- megjelenítése
gyelés, türelem
Figyelmes hallgatás gyakorTesti
és
lelki
lása
segítés
a
beteg
táregészség
saknak.
Felelősi rendszer kiépítése és
Részvétel
közösségi folyamatos fenntartása
tevékenységben.
Beteg társak látogatása és
segítése
Fogalmak:

Munkaformák, módszerek:

nagyszülők, nagybácsi,
nagynéni,
unokatestvérek,
keresztszülők, hetes, feladat,
kötelesség

Beszélgetés
csoportban,

frontálisan

és

kérdés-felelet játék, szituációs
játékok, konkrét segítségadás
és beszámolás az ehhez
tartozó érzelmekről

Tánc és dráma (10. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Emlékezetmemóriafejlesztés

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Báb és dráma eszkö- Memoriterek tanulása
zeivel történetek feldolgozása.
Utánzó játékok teremben és
szabadtéren
Önkifejezés
Az olvasottak dramatizálása
Érzékelő, utánzó és társakkal
memóriafejlesztő

Kapcsolódási
lehetőségek
Ének- zene
Tánc
dráma
Testnevelés

és

játékok

Énekes és népi játékok
Játékvezetői és játékosi szerep
gyakorlása

Szociális
kompetencia

Együttjátszás, a játék
közben
keletkező Szerepjátékok, a szereppel való
konfliktus önálló meg- felszabadult azonosulás, szaoldása.
bályok betartása

Társas
aktivitás A beszéd, az ének, a
mozgás összekapcsolása
fejlesztése
játékhelyzetekben.
Munkaformák, módszerek:
Közös körjátékok, népi játékok
tanulása, tanítása
Fogalmak:
Néptánc lépéseinek megtaritmus, dallam, játék- nulása, népi hangszerekkel való
szabály,
játékvezető, megismerkedés
rendező

Memoriterek:
Kötelezően megtanulandó versek, mondókák:

Ajánlott versek:

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1. vszk.)

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének

Petőfi Sándor: Nemzeti dal (1. vszk.)

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Móricz Zsigmond: A török és a tehenek

Donászy Magda: Hóvirág

Weöres Sándor: Száncsengő

Gyurkovics Tibor: Vers a Mikuláshoz

Zelk Zoltán: Este jó

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

Piros pünkösd napján…

Gazdag Erzsi: A kiskakas rézgarasa,
Ákombákom hadsereg,
Csigabiga néne,

Ecc-pecc…

Hull a hó

Egy – érik a meggy

Kányádi Sándor: Aki fázik, Zümmögő

Gyerekek, gyerekek…

Móra Ferenc: Este

Hátamon a zsákom…

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben, Szorgalom

Répa, retek…

Tarbay Ede: Ősz-anyó

Süssünk, süssünk valamit

Zelk Zoltán: Gólya, gólya, Rigófészek,
Tavaszi dal
Weöres Sándor: Éren, nádon, Galagonya,
Kacsa-úsztató,
Szunnyadj,
kisbaba,
Tavaszköszöntő, Tekereg a szél

Zsák, zsák…
Locsolóversek
Ajánlott irodalom:
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
Benedek Elek: Többsincs királyfi; Szélike királykisasszony
Mihail Pljackovszkij: A sün, akit meg lehetett simogatni
Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok
Bölcs Bagoly-sorozat kötetei
Fésüs Éva meséi: Ezüsthegedű, Aranypofácska, Mesebatyu, Minibocs
Tarka lepke, kis mese
A három pillangó (mesék)
Kormos István: Vackor-kötetek
Bodó Béla: Brumi-kötetek
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé; Frakk, a macskák réme
Hervay Gizella: Kobak könyve
Varga Katalin: Piskóta
Fehér Klára: Van nekem egy szigetem
A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek 1. évfolyamon:

–

Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő
hangerővel, tempóval kiejteni

–

Értse az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat

–

Igazodjon a kommunikációs helyzetekhez

–

Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő
helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás

–

Tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben

–

Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján

–

Tudjon tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben

–

Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon
olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő),
kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni

–

Legyen képes tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan elhelyezni és önellenőrzéssel
javítani

–

Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi írásjeleket, a szókezdő nagybetűt

–

Készségszinten jelölje a ’j’ hangot jelölő betűket 15-20 szóban

–

Írásának terjedelme 4-6 sor

–

Teljesítményszintje érje el a 8-11 betű/perc sebességet

–

Legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és
gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni.
Olvasás közben képezze helyesen a hangokat.

–

Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit.

–

Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni

–

Tudja a kötelező memoritereket fejből elmondani

–

Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni

–

Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett
szituációkban

–

Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha mondanivalója van

–

Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit

–

Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a
helyi könyvtárba tanítójával, majd önállóan is

–

Tudjon helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati szabályait

–

Tudja használni a gyermeklexikont

–

Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben

–

Tartsa be a szabályokat

2. ÉVFOLYAM

Óraszám:

288 óra/év
8 óra/hét

Ajánlás az éves óraszám felosztására

Tematikai egység
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Óraszám

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és
24
alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése 1. Az olvasás
63
jelrendszerének gyakorlott dekódolása
Olvasás, az írott szöveg megértése 2. a szövegértő olvasás
50
folyamatos fejlesztése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

14

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás
48
megalapozása folyamatos gyakorlással
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; 27
mondatfajták

7.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

30

8.

A tanulási képesség fejlesztése (könyv-, könyvtárhasználat)

14

9.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék
8
fejlesztése

10.

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés

Olvasás: 4 óra/hét
Nyelvtan: I. félév: 2 óra/hét, II. félév: 3 óra/hét
Írás: I. félév: 2 óra/hét, II. félév: 1 óra/hét
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Beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás (1. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Szókincsfejlesztés
Szóbeliség
fejlesztése
Egyszerű,
hatékony közlés
képességének
fejlesztése

Témák, tartalmak
Helyes beszédlégzés.
A
hangkapcsolatok
helyes ejtése, hangok
időtartama. A mondatés
szövegfonetikai
eszközök szerepe.
Hallott szöveg rövid
szóbeli összefoglalása.
Mondatalkotások,
mondatok
összekapcsolása,
események
sorrendisége, üzenetek
megértése
és
megválaszolása.

Szociális
és
állampolgári
kompetencia
Empátia átélése a
közösségi életben
Kulturált
önkifejezés
fejlesztése

Felkészülés
felnőtt
szerepeire

Udvarias
szokások,
nyelvi fordulatok a
felnőttekkel
és
kortársakkal
való
érintkezésben.
A
megszólítás.
Saját
vélemény
megfogalmazása.

a Telefonálás.
lét

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Légző-gyakorlatok: szavak, Környezetismeret,
szószerkezetek,
mondatok, Osztályfőnöki,
mondókák
Hittan
A hangok időtartamának
érzékeltetése a szavakban.
Mondat-és
szövegfonetikai
eszközök
alkalmazása
a
beszédben
és
hangos
olvasáskor.
Rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak gyűjtése,
értelmezése.
A
gyűjtött
szavakkal
mondatalkotás,
hiányos
szövegek
kiegészítése.
Beszélgetés
adott
vagy
választott témáról
Történetmesélés
élmény,
olvasmány, film, képzelet
alapján
Mozgásos
utánzójátékok,
memóriafejlesztő gyakorlatok

Szituációs játékok a kulturált
nyelvi
viselkedés
gyakorlására; a nem verbális
eszközök használata az adott
beszédhelyzethez
alkalmazkodva
A telefonálás technikája és
illemszabályai
Munkaformák, módszerek:
Időtartam
és
kiejtési
gyakorlatok,
mondókák,
nyelvtörők,
hangszín
és
hangmagasság-váltó
felolvasás,
hangsúlygyakorlatok,
szituációs gyakorlatok

Irodalomolvasás, szövegértés (2. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Irodalmi
élmény
befogadása
képességének
fejlesztése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Az olvasástechnika
megszilárdítása,
a
hangos olvasás és a
felolvasás
gyakorlása nép és
műköltészeti
alkotások, valamint
hazai, nemzetiségi és
etnikumi kultúrából
vett
meséken
keresztül.
Mese és valóság
különbsége.
Cím és tartalom
viszonya.
A
mesefajták
tapasztalati úton való
megismerése.

Ismerkedés a nép- és
műköltészeti alkotásokkal
A
mű
témájának,
eseményeinek,
szereplőinek megállapítása,
tartalmának megértése. A
szereplők cselekedeteinek
értékelése. A szereplők
cselekedeteiből
való
következtetés
a
tulajdonságaikra.
Az
események összefoglalása,
a lényeges gondolatok
kiemelése.

Az
olvasott
művek
szóhasználatának
megfigyelése
A cím és a tartalom
Esztétikai – művészeti
összefüggéseinek
tudatosság
és Népek, etnikumok megfigyeltetése. Címadás
meséi, azonosságok, Rövid szóbeli beszámolás
kifejezőkészség
különbözőségek.
az olvasottakról
Hon és népismeret

Vers- ritmus- rím.
Matematikai
kompetencia

Összefüggések
Természettudományos felfedeztetése.
kompetencia
Szociális
állampolgári
kompetencia

Kommunikációs szempontú
verselemzés (Ki beszél?
Kihez szól? Mit mond?) a
ritmus jelzése tapssal
Ismeretlen
kifejezések
értelmezése
szövegkörnyezetben,
szinonimák gyűjtése
Illusztrációk készítése

és
Történetek
természeti
társadalmi
környezetből.

Előzmény, esemény és
a
következmény megláttatása
és Események és befejezések,
más befejezés kigondolása

Testi és lelki egészség
Pozitív
gondolkodás
A
szövegben
kifejtett
képességének
Esztétikai, erkölcsi információk visszakeresése
fejlesztése
értékek közvetítése Beleélés,
tartalom

Kapcsolódási
lehetőségek
Ének- zene
Tánc- dráma
Rajz és vizuális
kultúra
Környezetismeret
Hittan
Színházlátogatás
Erdei iskola

az
olvasmányok elmondás
a
szereplő
alapján
szemszögéből
A közmondások, a szólások
átvitt
jelentésének
Egészséges
magyarázata.
életmóddal
kapcsolatos témák
olvasása

Fogalmak:
vázlat, mesekezdés,
mesei
befejezés,
mesei
számok,
tündérmese,
népmese, műmese,
csalimese, láncmese,
állatmese,
ritmus,
rím, szünet

Munkaformák,
módszerek:
hangos olvasás gyakorlása
különböző
játékos
módokon (szerepek szerint,
visszhangolvasással, páros
olvasással,
stafétaolvasással, válogató
olvasással)
Mesék
megjelenítése
rajzzal,
mozgással,
dramatizálással
szereplők viselkedésének
reprodukálása,
tartalommondás,
tartalommondás
változtatással

Olvasási készség (3. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

A
helyes
hangsúlyozás
és
hanglejtés.
A szövegértő olvasás A szünettartás és a
ritmus.
képességének
fejlesztése.
Hangos és néma
olvasás.
A
folyamatos
olvasás.
Dramatizált
szövegek
megszólaltatása

Tanulói tevékenységek
Szavak,
szószerkezetek,
mondatok
helyes
hangsúlyozása. Toldalékos
szavak pontos kiolvasása.
Szünettartás a mondatokon
belül és a mondatok között.
Helyes
hanglejtés
gyakorlása a kijelentő és a
kérdő mondatokban.
A hangos és néma olvasás
gyakorlása. Hangos olvasás
előzetes felkészülés után. A
kiejtéstől
eltérő
hangkapcsolatok
helyes

Kapcsolódási
lehetőségek
Matematika
Környezetismeret
Hittan
Ének- zene
Életvitel
Informatika

szereposztással.

olvasása.
A
sorvégi
átmenetek
nélküli
A
könyv megszakítás
olvasása.
Természettudományos információforrás
A
természetes
beszéd
kompetencia
értékének
tempójához
és
felismerése.
hanglejtéséhez
közelítő
Digitális kompetencia
hangos olvasás
Néma olvasás gyakorlása
feladatvégzéssel,
az
önállóság
fokozatos
növelésével.
Rövid
ismeretterjesztő
igazolása
írások
önálló Szövegértés
kérdésekre
adott
feldolgozása.
válaszokkal
Olvasást
fejlesztő
tanulóprogramok.
Fakultatív
lehetőség:
Olvasásgyakorlás Sünivel,
Manóval stb. Az olvasást és
szövegértést
segítő
programok használata
Munkaformák,
módszerek:
Jelentésváltozás
megfigyelése
a
magánhangzók
időtartamváltása
esetén,
azonos szótő – különböző
toldalékkal, szószerkezetek,
szópárok
begyakorlása,
mondatpiramis
olvasása,
mondatbővítésmondatszűkítés, kérdések
fogalmazása
az
olvasottakról,
egyéni
olvasmányélmények
megosztása
könyvajánlással

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás (4. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

A tanulás tanítása
Oksági
gondolkodás
képességének
fejlesztése

Kapcsolódási
lehetőségek

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Mondatalkotás.
Két
mondat
összekapcsolása.
Történetalkotás
szóban.
Vázlatkészítés
segítséggel.

Szógyűjtés, szószerkezetek, Környezetismeret
mondatok
alkotása
eseményképről.
Szövegek
elemzése,
a
mondatok kapcsolódásának
megfigyeltetése. Szóbeli és
rövid írásbeli válaszadás,
kérdésekre.

A
figyelem
megosztásának
megtanulása és gyakorlása.
Tudatos
közlés
kialakítása.

Könyvtárhasználat

Személyes
élményről,
eseménysorról
vagy
feldolgozott
olvasmányról
szóbeli beszámoló és két –
három összefüggő mondat
alkotása írásban.
A gondolkodás és a beszéd
kapcsolata.
Tapasztalatok
megfogalmazása Az olvasott
művekről
vázlatkészítés
Fogalmak
tanítói segítséggel. Vázlatok
megismerése:
kiegészítése,
vázlatpontok
cím, tartalom, téma, rendezése.
tagolás, vázlat
Írás-és helyesírási hibák
javítása tanítói utasításra és
önellenőrzéssel.
A tartalom elmondása
vázlatpontok segítségével

a

A
társas
kommunikáció
gyakorlása, udvarias, illem- Életvitel
tudó kapcsolatteremtés
Hittan
Munkaformák, módszerek:
Különböző
élethelyzetek
eljátszása, csoportos szereplés
ünnepeken

Íráskészség (5. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Az önálló írásbeli
feladatok
megoldására való
képesség
fejlesztése
A
hatékony
önálló tanulás

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Betűismeret és- kapcsolás.
A betűismeret megerősítése.
Matematika
Az eszközszintű íráshasználat Betűalakítás, betűkapcsolások Környezetismeret
alapozása.
gyakorlása.
Életvitel
Szavak, szószerkezetek, két- Hittan
Az eszközjellegű íráshárom
mondat
leírása Rajz és vizuális
használat kialakítámásolással, tollbamondással kultúra
sának elkezdése. Az
és emlékezetből.
írás automatizálása.
Válogató másolás és önálló
írás.
Helyes írásszokások megszilárdítása
(testtartás,
írószerfogás, kézcsúsztatás).
Figyelem
és
igényesség
Esztétikaikialakítás az írásmunkákban
művészeti
A
képi
közlés
szerepének
Környezetismeret
tudatosság
és
vizsgálata (tagoltság,
Rajz és vizuális
kifejezőkészség
tipográfia eszközök, ábrák,
kultúra
Fogalmak:
másolás,
tollbamondás, jelek figyelembe vétele a
Múzeumlátogatás
szószerkezetek
szöveg megértéséhez)
Lendületes írás kialakításának
elkezdése.
Az írásmunka gazdaságos és
esztétikus
elhelyezése a papíron
Az írás és a tartalmi
tevékenységek
fokozatos
összekapcsolása
Munkaformák, módszerek:
Tematikus
szógyűjtés,
csoportosítások,
válogatások,kiegészítések,
betűrendbe
sorolás,
mondatbővítés,
-szűkítés,
válaszadás kérdésekre,
képről mondatalkotás, kérdés
feltevése

Ítéletalkotás, jellemformálás (6. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Műélvezet átélése, a A tv műsor kínálatának
játék, kaland révén.
megbeszélése,
értékrend
szerinti ajánlása
A
szépcsúnya,
Esztétikaiszomorú- vidám, jó- A szépség megláttatása a
művészeti
fogalmak természeti környezetben, a
tudatosság
és rossz
megkülönböztetése és mindennapi
életben,
a
kifejezőkészség,
esztétikai érzék használata A szép művészetekben, a teremtett
fogalma, mint a– szép, világban
fejlesztése
a jó, az igaz, a szent –
Környezettudatos alaptörvény része.
Munkaformák, módszerek:
nevelés
Szituációs
és
Fogalmak:
művészet,
múzeum, helyzetgyakorlatok, reklám és
gyűjtemény,
reklám, ellenreklám írása, előadása,
példa, példakép
olvasmányrészletek eljátszása,
a mai korba helyezése

Kapcsolódási
lehetőségek
Ének- zene
Múzeumlátogatás
Erdei iskola
Hittan
Kiállítások
Színházlátogatás

Tanulási képesség fejlesztése, könyv- könyvtárhasználat (7. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Önálló
szövegértelmezés
képességének
fejlesztése

Digitális
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A kép és a szöveg Szövegekben kép és a szöveg Informatika
kapcsolata.
együttes
értelmezésének Környezetismeret
A könyvek jellemző gyakorlása.
A könyvek jellemző adatainak
adatai.
megfigyelése (író, cím, kiadó,
Gyermekújságok
a kiadás éve.)
jellemzői.
Eligazodás a könyvekben a
Könyvtárhasználat
tartalomjegyzék alapján.
alapvető szabályai.
Tájékozódás a gyermekIsmerkedés különböző lexikon betűrendjében.
gyermekinformációhordozókkal Ismerkedés
újságokkal
a
könyvtárban.
(internet, CD- ROM,
Önálló ismeretszerzés könyvDVD,)
tári munkával, a
tanult anyag bővítése
Fogalmak:
Munkaformák, módszerek:

író, költő, tartalomjegyzék,
folyóirat,
napilap, újság, szerző,
CD, DVD

Kölcsönzés,
csoportosítás,
olvasmány- és
nyekről

válogatás,
beszámoló
filmélmé-

Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás (8. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Analógiák
felismerésének
fejlesztése

Témák, tartalmak

A beszéd / írás részei:
mondat, szó, hang és
betű.
A magyar ábécé, a
betűrend, a magán– és
mássalhangzók
megkülönböztetése.
Az időtartam jelölése.
A kiejtés szerinti és a
kiejtéstől
eltérő
írásképű szavak. A j
hang kétféle jelölése.
A szavak szerkezete: a
szótő és a toldalék.
A szótagolás, elválasztás.
Kijelentő és kérdő
mondat, „-e” kérdőA
hatékony szócska.
Az ösztönös nyelvönálló tanulás
A szabályismeret használat
tudatossá
alkalmazásának
tétele, hangtani, szótani
fejlesztése
és mondattani ismeretekkel.
Önálló ismeretszerzés
Fogalmak:
szótag,
elválasztás,
szótő,
toldalék,
kijelentő mondat, kérdő
mondat,
közmondás,
kérdőszó

Tanulói tevékenységek
Tagolatlan szöveg mondatra
tagolása.
Tagolatlan
mondatok
szavakra tagolása.
A szavakat alkotó hangok
megfigyelése.
A társak nevének ábécébe
állítása.
Hangoztatási,
helyesejtési,
beszédművelési gyakorlatok.
A hosszú és rövid hangok
felismerése a beszédben,
megfelelő jelölésük írásban.
A kiejtéstől eltérő írásképű
szavak egyszerűbb eseteinek
helyesírása szótagolással és
szóelemzés segítségével.
Egyszerű szavak elválasztása.
Az egyalakú szótövek és a
toldalék megkülönböztetése
egyszerűbb szavakban
A kijelentő és kérdő mondatok felismerése és képzése.
A tanult helyesírási szabályok
alkalmazása írástevékenység
közben.
Lexikonok, szótárak, helyesírási tanácsadó használata, a
betűrend gyakorlása
Munkaformák, módszerek:
Megfigyelés, tapasztalati úton
való ismeretszerzés, monda-

Kapcsolódási
lehetőségek
Matematika
Környezetismeret
Életvitel
Hittan

tok szavakra vágása, hiányos
mondat kiegészítése, kérdőszóra szógyűjtés, mondatbővítés, gyűjtőmunka, csoportmunka, kooperatív technikák,
helyesírási
szótár
használata

Társadalmi ismeretek (9. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Szociális
és A barátok, a baráti kör,
iskola és egyéb
állampolgári
kisebb közösségek.
kompetencia
Társas aktivitás,
nyitottság,
empátia
képességének
fejlesztése

Testi-lelki
egészség
Felelősségérzet
megtapasztalása
Felkészülés
felnőtt
szerepeire

Tanulói tevékenységek
Felnőttek
az
és gyermekek társas
kapcsolatának gyakorlása
Kapcsolatfelvétel
családtagokkal és ismerős
felnőttekkel
Baráti
kapcsolatok
ábrázolásának megfigyelése
olvasmányokban,
véleményalkotás a szereplők
viselkedéséről
Beszélgetés az iskolai életről,
az osztályközösségről, felelősi
rendszer

Részvétel a keresztény
kisközösségek
életében.
Karitatív tevékenység.

Részvétel a mindennapi élet
különböző helyzeteit
felidéző szerepjátékokban.
Közös ünnepi készülődés

a
lét Fogalmak:
barátság, közösségek,
emberséges,
keresztényi magatartás

Az életkornak megfelelő
konkrét segítségnyújtás a
környezetben
élő
rászorulóknak
Munkaformák, módszerek:
Szituációs
gyakorlatok,
drámapedagógiai
elemek,
konkrét feladatmegoldások,
beszámolás az elvégzett munkáról, tervezés, felelősi munka
önértékelése

Kapcsolódási
lehetőségek
Környezetismeret
Hittan
Életvitel
Osztályfőnöki
Erdei iskola

Tánc és dráma (10. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Hon és népismeret

Témák, tartalmak
Érzékelő-, utánzó
memóriafejlesztő
játékok.

Tanulói tevékenységek
és A szövegmondás összekötése
ritmikus mozgással. Egyszerű
lépésekkel kísért énekes népi
gyermekjáték előadása.

Dramatizált mesék.
történetek feldolgozása a
Rövid
mesék,
történetek
báb és a dráma eszdramatizálása,
a
szereplők
és a
közeivel. Improvizációs
főszereplő megkülönböztetése.
játékok.
Improvizációs játékok tanári
irányítással
Népi mondókák, gyerHagyományápolás
mekjátékok.
Munkaformák, módszerek:
Népszokások.
ritmikus játékok, lépés és
mozgássorok kitalálása, ünnepi
készülődés, szólások megjelenítése rajzzal, mimikával,
testmozgással

Kapcsolódási
lehetőségek
Életvitel
Tánc
és
dráma
Ének- zene
Testnevelés

Memoriterek:
Kötelezően megtanulandó versek, verses mesék, mondókák, népköltések:
Ajánlott versek, mondókák:
József Attila: Altató
Csoóri Sándor: Farsangnapi kutyabál
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, Itt van az ősz, itt van újra, Arany Lacinak
Donászy Magda: Ma szívünk ünnepel
Weöres Sándor: Buba éneke, Sehallselát Dömötör
Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője
La Fontaine: A holló és a róka
Kányádi Sándor: Fakó lovon léptet
Móra Ferenc: A cinege cipője, A csókai csóka
Molnár Endre: Nagyanyámnak
Szabó Lőrinc: Csigabiga
Móra Ferenc: Nagyapó, Apám
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
Pákolitz István: Anyámnak
Dsida Jenő: Szép karácsony
Szabó Lőrinc: Nyitnikék (részlet), Esik a hó
A tízéves rohan…
Veress Miklós: Mese a Mikulásról
Egy szem borsót ültettem
Weöres Sándor: Nyári este, Regélő, Újévi
jókívánságok

Ess, eső, ess
Hétfőn heverünk…

Zelk Zoltán: Karácsonyi ének

Jákobnak volt hat fia
Madarak voltunk
Két kis kakas
Locsolóversek
Poros úton kocsi zörög
4-5 találós kérdés
Kipp, kopp, kalapács
4-5 közmondás, szólás
Szita, szita, sűrű szita
Próza: Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor életéről néhány mondat
Ajánlott irodalom:
Arany László: Magyar népmesék
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág
Fésüs Éva: Tapsikáné fülönfüggője
Gárdonyi Géza: Cifra mese
La Fontaine: Állatmesék
Szép Ernő: Mátyás király tréfái
Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok, Négyszögletű kerek erdő, Hapci király
Csukás István: A téli tücsök meséi
Öregapó madarai
Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony
Mészöly Ágnes: Sünimanó
Döbrentey Ildikó: Égből pottyant mesék
Móra Ferenc kötetei
Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai
A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek 2. évfolyamon:
– Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket
– Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat
– Szokás szintjén alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés
– Folyamatos olvasásában törekedjen a pontosságra, az élőbeszédhez közelítő hangsúlyra és
hanglejtésre
– Tudja elmondani az olvasmányok tartalmát
– Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében
– Írja biztosan, helyesen a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavakat
– Jelölje biztosan a j hangot kb.30 – a tanulók által gyakran használt – szóban
– Alkalmazza az elválasztás szabályait egyszerű szavak írásakor
– Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, alkalmazza a tanult mondatzáró írásjeleket
– Tudjon egyszerű mondatokat, rövid szövegeket írni másolással, tartalmi és helyesírási
előkészítés után tollbamondással és emlékezetből
– Javítsa hibáit tanítói irányítással

3. ÉVFOLYAM

Óraszám:

288 óra/év
8 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Tematikai egység

Óraszám

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése

25

2.

Olvasás, az írott szöveg megértése

77

3.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

25

4.

Az íráshasználat fejlesztése

18

5.

Fogalmazási alapismeretek

18

6.

Szövegalkotási gyakorlatok

30

7.

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 27
mondatfajták, szavak, szófajok

8.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

33

9.

A tanulási képesség fejlesztése (könyv-, könyvtárhasználat)

15

10.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, a hit-, az esztétikai és a történeti
8
érzék fejlesztése

11.

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés

12

Olvasás: 3 óra/hét
Nyelvtan: 3 óra/hét
Írás: I. félév: 1 óra/hét, II. félév: Fogalmazás: I. félév: 1 óra/hét, II. félév: 2 óra/hét

Beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás (1. témakör) minden tanítási óra része
Fejlesztendő

Témák,

Tanulói

Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

tartalmak

tevékenységek,
lehetőségek
követelmények
A
különféle Mondatfajták
meg- Matematika
mondatfajták
felelő ejtésének gyajelentésének és a korlása felolvasással Környezetismeret
és az élőbeszédben
Aktív és passzív szókincs mondatfonetikai
fejlesztése a különféle eszközöknek az
Osztályfőnöki
közlési
helyzeteknek összefüggése.
Helyes beszédlégzés a
megfelelően
különféle mondatok Hittan
A
mindennapi felolvasása
és
kommunikáció
élőbeszédbeli haszalapformáinak
nálata során. Helyes
ismerete,
beszédlégzés a bővülő
alkalmazása
mondatokban
A
szavak
jelentésárnyalata,
stílusértéke,
szerepe a beszédben.

Versek,
mesék
kifejező felolvasása,
előadása

Szólások,
közmondások
jelentése.

A szavak jelentése,
stílusértéke

Szókincsbővítés

A szavak jelentésének
vizsgálata
Tanult közmondások,
szólások használata az
élőbeszédben és a
fogalmazásban
Szóbeli szövegalkotás
különféle
kommunikációs
helyzetekben

Szociális és állampolgári kompetencia
A szavak és a
nem
verbális
eszközök
(testbeszéd)
szerepe különféle
kommunikációs
helyzetben.

Ismert mese bővített
és tömörített elmondása
Rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak
gyűjtése
A gyűjtött szavak
mondatba foglalása

Fogalmak:
mimika, gesztus,
arckifejezés,
stílus,
egymás
közötti
kapcsolatok
hangneme

A nem verbális eszközök megismerése
Szerepük felismerése,
azok
értelmezése
mások
megnyilatkozásaiban.
A
nem
verbális
eszközök
összehangolása a tartalommal
szövegmondáskor
Munkaformák,
módszerek:
Ellentétes és rokon
értelmű
szavak
jelentésének
bemutatása
cselekedtetéssel,
szólások
szószerinti eljátszása átvitt értelem magyarázata
szómagyarázat
rajzzal, bemutatással,
audio- és vizuális
segédanyaggal

Irodalomolvasás, szövegértés (2. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák,
tartalmak

Szövegek
csoportosítása
forma,
műfaj,
Az olvasás iránti igény kommunikációs
felkeltése
szándék szerint

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A szereplők megne- Életvitel
vezése, cselekedeteik,
tulajdonságaik meg- Matematika
figyelése, az események időrendje.
Környezetismeret

Prózai művek és A mű szerkezetének Hittan
versek a magyar fölismerése.
és külföldi népOsztályfőnöki
és műköltészet- Lényegkiemelés-vázlat készítése tanítói

ből.
Mesék, mondák,
legendák, törtéelbeHon és népismeret, a nelmi
valakulturális
másság szélések,
mint a gyerekek
felismerése
mindennapi
életéről
szóló
elbeszélések,
regényrészletek
klasszikus
és
kortárs
szerzőktől.
Történetek
nemzeti
múltunkról,
történelmi
Gazdasági nevelés
hősökről,
–
Oksági
gondolkodás szentekről
példaképállítás
fejlesztése
(piarista szentek,
helyi
nemzeti
értékeink)
olvasott szöveg
megértését segítő
technikák
Természettudományos megismertetése:
szöveg átfutása,
kompetencia
előzetes
tudás
aktivizálása,
lényegkiemelés
Esztétikai- művészeti irányítottan
tudatosság
és
Népi
játékok,
kifejezőkészség
dramatizált
szövegek,
ismeretterjesztő
Felkészítés az irodalmi művek, a mindennapi kommunikákifejezésformák
ció
szövegei
befogadására
(meghívó, recept,
hirdetés).

segédlettel.

Erdei iskola

Oksági kapcsolatok Színházlátogatás
felismerése.
Kérdések és válaszok
megfogalmazása.
A mesék bevezető és
befejező
fordulatainak, jellemző szókapcsolatainak felismerése,
használata.
Az ismétlődő motívumok megfigyelése.
Kérdések és válaszok
megfogalmazása.
Néhány
jellegzetes
irodalmi
téma
felismerése az olvasott művekben. (Például:
hazaszeretet,
család, iskola, barátság, szülői szeretet.)
Szövegek,
mesék,
elbeszélésrészletek
dramatizálása.
Ismeretterjesztő
és
mindennapi gyakorlati
szövegek értelmezése,
az
ebben
rejlő
információ
megkeresése
Versek művészi eszközeinek felfedezése:
ritmus, rím, refrén,
hasonlat.

Munkaformák,
módszerek:

Ismeretlen
szavak
értelmezése
a
szövegösszefüggés
alapján,
időrend
megfigyeltetése
összekeveredett
mondatok
segítségével,
lényegkiemelés
aláhúzással,
kulcsmondatok keresése,
Versek
tömörítéssel
feldolgozása,
elemi poétikai és vázlatkészítés,
címadás, az állítások
verstani
igazságtartalmának
ismeretek
megkeresése
és
bizonyítása szövegrészlettel,
véleménynyilvánítás
Fogalmak:
nemzet, nemzeti
múlt, példakép,
motívum, refrén,
monda, legenda,
népköltészeti
alkotások,
főszereplő, mellékszereplő,
kezdőpont,
fordulópont, végpont,
hasonlat, ellentét

Olvasási készség (3. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A
pontos
és Az olvasás pontosságának,
folyamatos olvasás.
folyamatosságának
Művészetek,
fejlesztése beszéd- és olvavizuális kultúra
sástechnikai gyakorlatokkal
Törekvés a pontos- Felolvasás.
Könyvtárhasználat
ságra,
kifejezőkészKörnyezetismeret
ségre
Helyes tagolás és Néma olvasás, a megértést
vizsgáló
feladatok

hangsúlyozás.

megoldásával

Értelmező és folya- Az összetett mondatok
matolvasás.
helyes
tagolása,
hangsúlyozása
Esztétikai- művészeti
tudatosság
és Művészek élményt mintakövetéssel
kifejezőkészség
adó felolvasása.
Az értelmező (interpretáló)
olvasás fejlesztése tanítói
és
tanulói
kérdések
segítségével
Környezettudatosságra
nevelés

Hosszabb szövegek (házi
olvasmányok)

Környezeti
érzékenység és fele- Természetet
lősségérzet fejlesztése bemutató
olvasmányok,
kisregények.

olvasására való felkészítés
folyamatolvasással.

Testi és lelki egészség
Önértékelés,
önfejlesztés

Példaképadás
irodalmi műveken

A kötelező olvasmányok
közös,
majd
önálló
feldolgozása. Olvasónapló
vezetése
Munkaformák,
módszerek:

Felolvasás
gyakorlása
ismert szövegeken keresztül, a helyes hangsúlyozás és szünetvétel
előzetes bejelölésével, szeFogalmak:
replő, helyszín, esemény
mondanivaló, jelzés- megfigyeltetése, ok- okozati összefüggések feltávisszajelzés, napló
rása, olvasottak reprodukálása, páros olvasás,
keresztül.

folyamatolvasás
technikájának
megbeszélése,
kötelező
olvasmányok
kiválasztása

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás (4. témakör)

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Szóbeli szövegalkotás, Szövegalkotás szóban
mint
az
írásbeli
fogalmazás alapozása.
Az olvasókönyv szövegTörekvés
a
mintáinak megfigyelése műnyelvileg igényes A
szövegalkotás faji és szövegszerkesztési
kifejezésre
műveletei:
szempontból
anyaggyűjtés, címadás,
a megfelelő lényeges A szövegek szerkezeti elemSzövegtípusok
gondolatok
kiválo- zése,
felismerésének
tagolás,
mondatgatása és elrendezése.
fejlesztése
kapcsolások megfigyeltetése

Kapcsolódási
lehetőségek

környezetismeret
matematika:
érthető, pontos
szövegalkotás
Vizuális kultúra:
Egyszerű
cselekmény
megjelenítése

Személyes
és A fogalmazás kommu- Címek vizsgálata, a jó cím médiaszöveg
olvasmányélmény nikációs szándékának ismérveinek összegyűjtése
tudatosítása.
megfogalmazása
szóban és írásban
Események elrendezése időben
Időrend megállapítása.
Az
önkifejezés
iránti
igény A szöveg
bekezdések.
erősítése

tagolása, Bevezetés (előzmény, színhely, időpont) és befejezés
(következmény,
tanulság,
Az elbeszélő fogal- egyéni vélemény) készítése
mazás írásának tanítása. szóban és írásban
Az elbeszélés részei: A fogalmazás koherenciájának
bevezetés,
tárgyalás, megteremtése tématartással, a
befejezés.
mondatok kapcsolásával
A párbeszéd szerepe a Stilisztikai tevékenységek, a
szövegben.
témának megfelelő szavak
gyűjtése, felesleges szóismétlés elkerülése

Szociális és ál- Önismeret
lampolgári kompetencia

A párbeszéd beillesztése a
történetmondásba

Megkezdett párbeszéd folytatása adott témában
A
mondanivaló Fogalmak:
kifejezését segítő
nem verbális esz- időrend,
bevezetés, A fogalmazás ellenőrzésének
köztár használata tárgyalás,
befejezés,
tükörjavítás, piszkozat, megtanítása, a javított változat
egyeztetés, előzmény,

következmény,
szín- (piszkozat) tisztázása
hely, cím, szereplők,
esemény
sorrendje,
párbeszéd, stílus, hang- Hibajavítás gyakorlása tanítói
nem
útmutatás alapján
Típushibák közös megbeszélés utáni egyéni javításatükörjavítás

Munkaformák, módszerek:
Szógyűjtés, szinonimakeresés,
időrend gyakorlása összekeveredett mondatok rendezésével, elbeszélés részeinek
megfigyeltetése, íratása különkülön,
szóbeli
fogalmazás,
élő
fogalmazás, elbeszélés írása
kép, élmény képzelet alapján,
elbeszélés párbeszéddel, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, tréfás, a gyerekekhez
közel álló témák választása,
monologikus szövegek átírása
dialógussá

Íráshasználat - Íráskészség (5. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Gazdaságos írásszo- Betűkapcsolások gyakorlása, Matematika,
kások magtanítása.
típushibák kiküszöbölése
Környezetismeret

Képesség
a Az írott szöveg
másolásra, tollba- (vázlat, fogalmazás)
mondásra,
az elrendezése a lapon.
emlékezet
utáni
írásra, az önálló
írásbeli feladatok

Tempógyorsító gyakorlatok Hittan
az írás eszközszintű használatának, a figyelem megosz- Életvitel
tásának fejlesztésére
Szósorok, bővülő mondatok

megoldására

írása
másolással,
tollbamondásra, emlékezetből és
önálló írással
Írástechnika
fejlesztése

Fogalmazások javított leírása
Meghívók készítése.

Felkészülés
a
felnőtt lét szerepeire
Kérelmek,
bemutatkozások írása,
Problémamegoldás nyomtatványok,
fejlesztése
csekkek kitöltése.

Nyomtatványok kitöltése.
A rendezett, tiszta és olvasható
írás gyakorlása
Az írás automatizálása.
Szabályos betűtípusok,
egyéni vonások megjelenése
Igényes füzetvezetés

Fogalmak:
Ábrák, jelek figyelembe véhibajelölések jelentése, tele, a hibajavítási jelek
gazdaságos elrendezés, jelentésének megértése
és használata
tartalom-forma
egysége
Olvasónapló vezetése
Munkaformák, módszerek:
Tempófejlesztő gyakorlatok,
szósorok, szócsaládok írása,
másolás
időre,
szöveg
kiegészítése,
mondatok
átalakítása, gondolatok önálló
megfogalmazása,
közmondások és szólások párosítása
jelentésük szerint, összekeveredett közmondások leírása helyesen

Ítéletalkotás, jellemformálás az erkölcsi, a hit, az esztétikai érzék fejlesztése (6. témakör)
Fejlesztendő

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek,

Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Környezettudatos
nevelés

követelmények

lehetőségek

Tudatos
nézői
és Válogatás a média nyújtotta Osztályfőnöki
vásárlói
szokások kínálatból. A szempontok
kialakítása
megbeszélése
Hittan

Kritikus
gondolkodás
fejlesztése

állásfoglalás, érvelés alapvető Környezetismeret
erkölcsi kérdésekben
Erdei iskola
Véleménynyilvánítás és a
vitatkozás viselkedési szabályai

Kommunikációs
helyzetgyakorlatok:
véleménynyilvánítás és
Olvasmányélmények alapján
Felkészülés
a a vitatkozás
vitakörök létrehozása
felnőtt lét szerepeire
más vélemény elfoErkölcsi értékek befogadása
gadása, kritika
erkölcsi
esztétikai
kategóriák
megismertetése
Fogalmak:
Munkaformák, módszerek:

vélemény, vita, néző- Csoport tevékenységek, koopont, meglátás, meg- peratív technikák
győzés, ok-okozat
Egy esemény mellett és ellen
való érvelés

Tanulási képesség fejlesztése, könyv-, könyvtárhasználat (7. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek,
követelmények

Kapcsolódási
lehetőségek

egyszerű
tanulási tanulási, olvasási stratégiákat Életvitel
módok, stratégiák
ismer, alkalmaz
Környezetismeret
Önálló
Adatok, információk Rövid szóbeli beszámoló
ismeretszerzés
gyűjtésének, célszerű ismeretterjesztő műből egyéni Osztályfőnöki
képességének
elrendezésének
vagy csoportos anyaggyűjmegtapasztalása és módjai.
tésből
fejlesztése
különböző
Szövegfeldolgozó
Az
olvasott
szövegben
információhordozók technikák és gyakor- előforduló ismeretlen szavak

használata során

latok.

értelmezése gyermeklexikon,
vagy szótár segítségével

Alapismeretek
a
könyvtár tereiről és Tetszés szerint választott
helyesírási szótár használata
önálló, hatékony állományrészeiről.
tanítói segédlettel
tanulás
képességének fejlesztése A könyvek tartalmi
csoportjai:
Könyvek keresése szabad
szépirodalmi művek, polcon szerző és cím szerint
ismeretterjesztő
irodalom.
Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának
folyóiratok
megállapítása cím és tartalomjegyzék alapján
A szótárak szerkezeti
jellemzői.
Az
olvasott
könyvek
adatainak fölsorolása (író,
A
szótárhasználat cím, kiadó, a kiadás éve
módja.
Matematikai
A gyűjtött adatokat elrenkompetencia
A szótár és a lexikon dezése
eltérő vonásai.
Osztályozás,
Munkaformák, módszerek:
rendszerezés
képességének
vázlatírás, a sajtó szövegeinek
fejlesztése
értelmezése, adatok gyűjtése
Fogalmak:
és
elemzése,
kiselőadás
állomány, katalógus, tartása
fülszöveg
Csoportmunka
információ, vázlat

Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, nyelvhelyességi ismeretek (8. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

A felkiáltó, óhajtó és A
felkiáltó,
óhajtó
és
felszólító mondat és felszólító mondat felismerése
azok
mondatvégi
Az
ösztönös írásjelei.
A
mondatvégi
írásjelek
nyelvhasználat
használata a mondatok végén
tudatossá
tétele Az
ige
jelentése
szófajok
és (cselekvés,
történés, Az igeidők megfigyelése és
mondatfajták

Kapcsolódási
lehetőségek

Matematika
Környezetismeret
vizuális kultúra:
Jelek
a
mindennapi
életben.
Az

ismeretével

létezés).

nyelvi tapasztatok
körének bővítése,
nyelvi
fogalomrendszer
alapozása.

Rokon
értelmű és
ellentétes
jelentésű
igék.
Adott ige mondatba helyezése
változó
igekötőkkel,
az
személyes névmások igekötő
jelentésmódosító
szerepe
szerepének megfigyelése

önállósság, nyelvi
tudaítosság
Az ige személyragjai.
fejlesztése
Az
igeidők
és
használatuk

helyes használatuk

Az igealakok helyesírásának,
valamint az igekötő és az ige
egybe-, illetve különírásának
gyakorlása

Igealakok helyesírása
szótagolással és/vagy
szóelemzéssel.
Főnevek
felismerése
a
szövegben,
megkülönböztetése,
helyesírásuk
gyakorlása
Az igekötő szerepe az
A főnév t ragjának és az ige
ige jelentésében.
múlt
idejének
(-t,
-tt)
Az ige és az igekötő felismerése,
megkülönböztetése
kapcsolásának esetei.
Névelők felismerése, megkülönböztetése
A határozott és a
A melléknév fölismerése, az
határozatlan névelők
összehasonlítás és fokozás
A főnév jelentése, alkalmazása szóbeli és írásbeli
fajtái:
köznév, szövegalkotásban
tulajdonnév. A főnév
fokozott
melléknév
toldalékai.
A A
tulajdonnevek
nagy helyesírásának gyakorlása
kezdőbetűjének
használata. A –ba,-be, - A
nyelvtani
és
ismeretek
ban, -ben rag helyes nyelvhelyességi
használata.
alkalmazásának gyakorlása a
nyelvhasználatban
A –ból,-ből,- tól,-től,ról,-ről rag használata. A tanított helyesírási ismeretek begyakorlása, és készségszintű alkalmazása
Munkaformák, módszerek:

időbeliség
ábrázolásának
elemzése.

A
melléknév
és mondatfajták
felismerése,
fokozása. A fokozott megkülönböztetése, szófajok
melléknév helyesírása. felismerése, gyűjtése adott
szövegből, mondat-kiegészíA j hang kétféle jelö- tés, szóalkotás, szövegek átalése igékben, főne- lakítása igeidők megváltoztatásával, összetett szavak
vekben.
képzése,
fokozott
számnévi
j hang jelölésének gyakorlása,
alakok ismerete
totóval, rejtvénnyel,
a névutók szerepe
hibás
szöveg
javítása,
kiegészítéssel, páros munka,
kooperatív technikák
Fogalmak:
szófajok, ige, főnév,
köznév, tulajdonnév,
melléknév,
összetett
szó, előtag, utótag,
igekötők,
igeidők,
névelő, névutó, alap-,
közép-, felsőfok, múltjelen-jövő idő

Társadalmi ismeretek (9. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Hon és népismeret A magyar nemzet nagy
történelmi eseményei,
például, honfoglalás,
államalapítás, tatárjárás
Kritikus
Mátyás kora, a török
gondolkodás
idők.
képességének
fejlesztése
Ünnepeink:
családi,
egyházi,
nemzeti
ünnepek.
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Kapcsolódási
lehetőségek

Versek, legendák, történetek Rajz és vizuális
olvasása a nemzeti múlt nagy kultúra
eseményeiről
Ének-zene
Az
olvasottak,
látottak
reprodukálása szóban, illuszt- Osztályfőnöki
rálása, csoportos megjelenítése szituációjátékokkal
Környezetismeret
Szóbeli és írásbeli beszámoló Osztálykirándulás
a családi ünnepekről
Erdei iskola

Múzeumlátogatás
Szociális
állampolgári
kompetencia

és A magyar
jelképei.

nemzet Beszámoló
peinkről

nemzeti

jelké- Kiállítások
Életvitel

A lakóhely hagyomá- Állampolgári
nyai, emlékei.
kötelességek

Kapcsolatba
hozás,
önálló
ítéletalkotás
Nemzeti emlékhelyeink
képességének
fejlesztése
a Fogalmak:
meglévő
ismeretek alapján címer, zászló, himnusz,
nemzeti
jelképek,
Szentkorona-eszme,
nemzeti ünnepek, államalapítás,
köztársaság, állampolgár, jog,
kötelesség

jogok

és

A Szózat két versszakának
megtanulása (fakultatív: az
egész vers)
Munkaformák, módszerek:
ünnepi faliújságok,
készítése,

tablók

anyaggyűjtés csoportokban,
jelmez és díszletkészítés,
ünnepi műsorok összeállítása
és előadása szűkebb és tágabb
körben,
név- és születésnapok ünneplése osztálykeretben

Tánc és dráma (10. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Esztétikai
kreativitás
fejlesztése

Témák, tartalmak

Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal
kombinált
és
érzék, koncentrációs
memóriagyakorlatok.
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Kapcsolódási
lehetőségek

Ritmikus
mozgással
és Testnevelés
szöveggel
összekapcsolt
gyakorlatok
Ének- zene

Gyermekversek
előadása Színházlátogatás
ritmus- és mozgásváltással
Fantáziajátékok.
Hangversenyek
Játék elképzelt tárgyakkal,
Történetek feldolgozása tárgyfelidéző gesztusok, ela dráma eszköztárával, képzelt személyek megjebábjátékkal.
lenítése
Dramatizált

Csoportos improvizációs játé-

elbeszélések,
népszokások.

kok, rögtönzések alapszintű
elemző megbeszélése

Színházi
formanyelv mindennapi
konfliktusok
alapjainak ismerete: je- átélése, műélvezet
lenet, felvonás, díszlet,
jelmez, kellékek, fény-, Munkaformák, módszerek:
hanghatások
Az ünnepekhez kapcsolódó
táncok, játékok megtanulása
Fogalmak:
testbeszéd, rögtönzés,
ritmusváltás, mozgássor
11. témakör: Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés 12 óra
Memoriterek:
Kötelezően megtanulandó versek, verses mesék:

Ajánlott versek:

Vörösmarty Mihály: Szózat (1-2. vszk.)

Dsida Jenő: Hálaadás

Arany János: Mátyás anyja

Weöres Sándor: Tanévnyitáskor, Füzértánc

Petőfi Sándor: Füstbement terv, Nemzeti dal

Petőfi Sándor: Fekete kenyér

Nagy László: Dióverés, Balatonparton

Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató,
Somvirággal, kakukkfűvel

József Attila: Betlehemi királyok

Csanádi Imre: Március ünnepére

Amott kerekedik

Locsolóversek
Szabó Lőrinc: Vakáció előtt

Próza:
Honfoglalás, a hét törzs neve, a hét vezér neve, Attila király élete néhány mondatban, IV. Béla
király és a tatárjárás, Nándorfehérvár és Dugovics Titusz, Mátyás király életének és
uralkodásának vázlatos ismerete, Kinizsi, II. Lajos király, Dobó esküje, török világ
Magyarországon

Közösen feldolgozott kötelező irodalom:

Fekete István: Vuk és/vagy Wass Albert: Erdők könyve
Kötelező irodalom:
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák
Komjáthy István: Mondák könyve
Ajánlott irodalom:
Erich Kästner: A két Lotti
Wass Albert: Tavak könyve
Török Sándor: Csilicsala csodái
Tatay Sándor: Kinizsi
Nagy Katalin: Az elvarázsolt iskola
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Fehér Klára: Négyen, meg a béka, Van nekem egy szigetem
Borbély László: A Senki szigeti nagy kaland
Mándy Iván: Csutak és a szürke ló
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában
Varga Katalin: Micsoda esztendő!
Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk!
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék, A nagy zuhé, Felelj szépen, ha kérdeznek!, Velem mindig
történik valami
Fekete István: 21 nap, Kele (novella)
Felix Salten: Bambi, Bambi gyermekei
Csukás István: Ló az iskolában, Keménykalap és krumpliorr, Vakáció a halott utcában, Nyár a
szigeten
Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze
Mátyás-mondák

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek 3. évfolyamon:
- Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatok közvetítésére.
- Udvarias nyelvi fordulatot ismerjen.
- Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel felolvasni.
- Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal való kapcsolattartásra.
- Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni.
- Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit.
- Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések és válaszok megfogalmazására.
- Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után
bizonyítja az olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló elvégzésével.
- Képes 5-10 mondatos (kb. 1 oldal) elbeszélő fogalmazás írására ismert témáról.
- A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni a szövegalkotó feladatok megoldás során.
- Mondatai értelmesek, sorrendjük megfelel az események időrendjének.
- A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi.
- Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai alapján önállóan javítani tudja
- Tud egyéni tempóban rendezett külalakkal írásbeli munkát készíteni.
- Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták.
- Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat.
- Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja.
- Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak szófaját a tanult szófajok körében.
- Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés alapján felismeri, azokat javítja.
- Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot.
- Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból.
- Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk nagy eseményeit.
- Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken.

- Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással.
- Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban.
- Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok megjelenítésében.
- Tanulási tevékenységének időtartamát tudja fokozatosan, emelni, irányítani.

4. ÉVFOLYAM

Óraszám:

288 óra/év
8 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Tematikai egység

Óraszám

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése

25

2.

Olvasás, az írott szöveg megértése

68

3.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

24

4.

Az íráshasználat fejlesztése

10

5.

Fogalmazási alapismeretek bővítése

20

6.

Szövegalkotási gyakorlatok

34

7.

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása: szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 25
mondatfajták, szavak, szófajok

8.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

38

9.

A tanulási képesség fejlesztése (könyv-, könyvtárhasználat)

20

10.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, a hit-, az esztétikai és a történeti
12
érzék fejlesztése

11.

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés

Olvasás: 3 óra/hét
Nyelvtan: 3 óra/hét
Fogalmazás: 2 óra/hét

Beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás (1. témakör)

12

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Társas
együttműködéshez
szükséges szóbeli
nyelvi képességek
folyamatos
fejlesztése

Témák, tartalmak
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A
szövegjelentés
kifejezése mondat és
szövegfonetikai
eszközökkel.

Az élőbeszéd és a fölolvasás
tagolása
helyes
beszédlégzéssel,
szünetekkel
a
szöveg jelentésének megfelelően
Az aktív és a passzív szókincs
folyamatos gyarapítása különféle szövegekből és más tantárgyakban előforduló szakkifejezésekkel

Kapcsolódási
lehetőségek

Matematika
Környezetismeret
Rajz és vizuális
kultúra
Idegen nyelv

A szöveg jelentésének
megfelelő helyes dallam és nem verbális
eszközök (testbeszéd)
használata.
Szóbeli
információ
Felkészülés
a továbbadása és lejegy- Állandó
szókapcsolatok
felnőtt
lét zetelése
gyűjtése.
szerepeire
Részvétel a tanulócsoport
Felelet, előadás Párbeszéd
a beszélgetéseiben, vitáiban
technikájának
mindennapi kommu- Párbeszédben
a
elsajátítása
és nikációban. Vita.
kommunikációs
szerephez,
fejlesztése
Aktív
és
passzív szerepcseréhez való alkalszókincs gyarapítása, mazkodás
tantárgyak
Olvasmányok reprodukálása
szakkifejezésének
szóban, tömörítéssel, nézőszakszerű használata
pontváltással
Fogalmak
Munkaformák, módszerek:
előadó- hallgató, vita, Hiányos
mondatok
tárgyak szaknyelve
kiegészítése,
szinonimák
gyűjtése
és
kiválasztása,
közlések
közvetítése,
továbbadása,
emlékeztetők
készítése,
társalgási
gyakorlatok,
állandó
szókapcsolatok gyűjtése
Frontálisan és csoportban
végzett mozgásos és utánzó
játékok,
önismereti
és
beszédértési
gyakorlatok.
Narráció.

Irodalomolvasás, szövegértés (2. témakör)
Fejlesztendő

Témák, tartalmak
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Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
A kulcskompetenciák
részét képező kognitív
képességek fejlesztése
Szociális és állampolgári kompetencia
Szociális érzékenység
és harmónia fejlesztése

Hon és népismeret

Énkép és önismeret

Környezettudatosságra
nevelés
Társadalmi
érzékenység és felelősségérzet fejlesztése
Digitális kompetencia

lehetőségek
Prózai és verses
népköltészeti
alkotások a magyar
és a hazai etnikumok
népköltészetéből.

Érzelmek, sorsok, emberi Környezetismeret
kapcsolatok
felismerése, Életvitel
értékelése a művekben
Hittan
Szövegelemző műveletek Színházlátogatás
bővítése: szerkezet, tér, idő, Múzeumlátogatás
összefüggések, kulcsszavak Erdei iskola
Népmesék, mondák, kiemelése,
tömörítés, Osztálykirándulás
legendák, népdalok, bővítés
népi játékok, nép- Hangulatok, érzelmek felfeszokások.
dezése, megfogalmazása
Mesefajták. A mesék Érzékenység, nyitottság az
szerkezeti és nyelvi irodalmi élményekre
jellemzői,
mesemotívumok.
Mondák,
teremtéstörténetek.
Személyiségek
és
események megismerése a
A
magyar
nép magyar történelemből
történelmét bemutató
olvasmányok,
mondák.
A
népdalok A
házi
olvasmány
jellegzetes
témái. előkészítése
folyamatRitmus, rím, refrén.
olvasással, otthoni elolZala
megye vasása és megbeszélése
népszokásai,
közösen
hagyományai.
Az
olvasmányélmény
A
falu
élete megosztása a társakkal
(elbeszélések,
Több szempont
figyemesék)
lembevétele a szereplők
viselkedésének
Elbeszélések,
megfigyelésében
regényrészletek,
Olvasónapló
versek a klasszikus
és kortárs magyar Kritikai és kreatív olvasás
irodalomból.
Egyszerű szerkezetű Művészi eszközök felismerése lírai és elbeszélő
gyermekregény.
művekben
Ismeretterjesztő
Nyelvi eszközök megfigyeszövegek
lése, gyűjtése.
Magyarország
Ismerkedés néhány klasszitájairól,
kus magyar író, költő
hagyományairól
védett
természeti életével
értékeiről, a Világ- A népköltészetről és a

örökség részeiről.
Publicisztikai
szövegek, a hétköznapi
írásbeliség szövegei
(receptek,
menetrend, térkép stb.)
Adatgyűjtés a szerzők életéről

Az irodalmi szöveg
művészi
eszközei:
megszemélyesítés,
ritmus, rím, refrén.
Fogalmak:
népmesegyűjtők,
fordulópont,
tetőpont,
szimbólum, műfajok,
kooperatív technikák
során
alkalmazott
fogalmak

műköltészetről
tanultak
összefoglaló rendszerezése
Szimbólumok felismerése a
népdalokban
Munkaformák,
módszerek:
Ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése szótárak, lexikonok segítségével,
műfajok
felismerésének
gyakorlása
rejtvénnyel,
közmondások,
szólások
párosítása a történettel, új
befejezés
kitalálása,
tartalomelmondás az egyik
szereplő nevében, tömörítés,
bővítés,
önálló
vázlatírás
Szövegelemző műveletek
bővítése: szerkezet, tér, idő,
következtetések,
kulcsszavak kiemelése
Véleményalkotás,
ennek
vitája, szövegértés bizonyítása egyre változatosabb
módon, önálló ismeretszerzés könyvekből, internetről, kiselőadások tartása,
önálló és csoportmunka,
kooperatív technikák

Olvasási készség (3. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
A
szöveghű
olvasás
képességének
fejlesztése.

Témák, tartalmak
A kifejező olvasás
előkészítése
olvasástechnikai
gyakorlatokkal.

Kritikai
olvasás.
Felkészülés
felnőtt

a
lét

és
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A kifejező olvasás gyakorlása
és a szövegben rejlő érzések
kifejezése
mondat
és
szövegfonetikai eszközökkel
Párbeszédek
és
közbeékelődések elkülönítése
kreatív fölolvasáskor mintakövetéssel
Az értelmező, a bíráló és az
alkotó olvasás fejlesztése
A
szöveg
tagolásának

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezetismeret
Matematika
Hittan
Erdei iskola

szerepeire
Kritikus
gondolkodás
képességének
fejlesztése

jelölése, tartalmi elemzés és a
jelölések összekapcsolása

Munkaformák, módszerek:
A tagolás előzetes jelölése
segítséggel,
kifejező
felolvasása a hallgatókra való
kitekintéssel, ok- okozati
viszony megkeresése, hiányzó
szavak pótlása, az olvasottak
összehasonlítása
a
mindennapi tapasztalatokkal,
tény
és
vélemény
elkülönítése,
kifejezések
gyűjtése,
gyorsolvasási
gyakorlatok

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás (4. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Az
önkifejezés
(gondolatok,
vélemények,
érzelmek,)
képességének
fejlesztése
a
különböző
szövegalkotási
műfajokban
Lényegkiemelés
képességének
fejlesztése

Felkészülés
felnőtt
szerepeire

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Tájékoztató szövegek: Az elbeszélő fogalmazás
hír, hirdetés, értesítés, kiegészítése párbeszéddel
meghívó, reklám.
Olvasmányok reprodukálása
Az elbeszélés készség- szóban, tömörítéssel, nézőszintű gyakorlása.
pont-váltással

A leírás, jellemzés
tartalmi,
szerkezeti
jellemzői,
nyelvi
a eszközei, a bemutatás
lét sorrendje. A szemléletes leírás.

Tudósítás, riport
Hirdetés, értesítés, meghívó
megfogalmazása és tolmácsolása élőszóval társnak
vagy közösségnek
A leírás, jellemzés megfigyelése irodalmi példákon
Szemléletes leírás készítése
tárgyról, növényről, állatról,
emberről, tájról
A bemutatás sorrendje az
egésztől a rész felé

Kapcsolódási
lehetőségek

Életvitel
Környezetismeret
Matematika
Osztálykirándulás
Erdei iskola

Esztétikai
– Elbeszélés
művészeti
jellemzéssel.
tudatosság
és
kifejezőkészség
A levél, levelezőlap
Hon és népismeret tartalmi és formai
jellemzői, megszólítás,
Énkép
és elbúcsúzás, dátum. A
önismeret
levélboríték címzése.

Történelmi esemény-történelmi hős
Saját magam bemutatása
Levél,
levelezőlap
írása
választott
partnernek.
A
címzésre vonatkozó szabályok
megtartása
A címzetthez alkalmazkodó
stílus

Szokásos nyelvi fordulatok,
A
tartalomnak megszólítások használata
megfelelő szóhasználat
Fogalmazástechnikai
kialakítása.
gyakorlatok,
szövegjavítás
segítséggel
Fogalmak:
leírás,
közelítő, Önellenőrzés, javítás
távolodó,
jellemzés,
külső
és
belső Munkaformák, módszerek:
tulajdonságok, címzés, Hiányos szövegek pótlása,
gyűjtése,
címzett, feladó, hír, szócsaládok
szókincsbővítés,
vázlat
hirdetés,
értesítés,
átalakítása tételmondatokból
meghívó, reklám
kérdéssé vagy állítássá,
szóismétlések elkerülésének
módjai:
szinonimagyűjtés,
névmások alkalmazása,
kooperatív
technikák,
vándorló csoportok

Íráskészség (5. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
Képesség
a
másolásra, tollbamondásra,
az
emlékezet
utáni
írásra, az önálló
írásbeli feladatok
megoldására

Témák, tartalmak
Eszközszintű
írás.

Tanulói tevékenységek

egyéni Olvasható,
tetszetős
és
rendezett
írás
(ábra,
feliratozás, táblázat célszerű
elrendezése a lapon; lapszél,
Fogalmak:
esztétikus elrendezés, betű-, sortávolság megtartása)
áttekinthetőség, lényeg Az írott szöveg (vázlat,
kiemelése, táblázatos fogalmazás,
olvasónapló)
rögzítés
elrendezése.
Eszközszintű írástechnika

Kapcsolódási
lehetőségek

Matematika
Környezetismeret
Életvitel
Hittan
Idegen nyelv
Ének- zene

Munkaformák, módszerek:
Emlékezetből való írás, szó és
mondatok
kiegészítése,
gyűjtőmunka, analógiás sorok
folytatása, szó és mondatok
átalakítása,

Ítéletalkotás, jellemformálás (6. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Témák, tartalmak
Esztétikai
nézőpont
megtapasztalása
a különféle művészeti
és ágakhoz tartozó műalkotásokban.

Szociális
állampolgári
kompetencia
Együttműködési és
szociális
kommunikáció
fejlesztése
Önálló döntés és
ítéletalkotás
képességének
fejlesztése a meglévő etikai, etnikai
és esztétikai ismeretek birtokában

Humoros
olvasása.

Kapcsolódási
lehetőségek

Tanulói tevékenységek

Ének- zene
Rajz
és
vizuális
kultúra
Tánc
és
dráma
történetek Érzékenység, nyitottság zenei Testnevelés
és képzőművészeti élményekre Hittan

Mindennapi
konfliktusok átélése dramatikus
játékkal, a múltbeli
események lejátszása a
mai korban.
Vita illemszabálya.

Élményszerzés,
jegyzetelés,
egy művészeti ágban szerzett
élmény más megfogalmazása
Pl. zenei élmény megjelenítése
képzőművészeti alkotással

Múzeum-, hangversenyszínházlátogatás

és

A
vita
során
tanúsított
kommunikáció megfigyelése és
elemzése
Érvelés, vélemények ütközFogalmak: bizonyíték, tetése, meggyőzés
tanú, beismerés,
Gondolatok, érzelmi reakciók
Esztétikai
– humor, vicc, tapintat, kifejezése
művészeti
kérdezés technikája
tudatosság és kifeMunkaformák, módszerek:
jezőkészség
kooperatív
technikák
Pl.
sarkok, kettős kör, szerepjáték

Tanulási képesség fejlesztése, könyv- könyvtárhasználat (7. témakör)
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

lehetőségek

Különböző
információhordozók
a
lakóhelyi és iskolai
könyvtárban
(dia,
kazetta, CD, DVD,
A könyvekből való internet)
önálló
tanulás Ismerkedés a folyóiraképességének
tokkal.
fejlesztése
A katalógus, tájéA tanulás tanítása koztató
szerepe
a
Az önálló isme- könyvek és egyéb
retszerzés
információhordozók
képességének
keresésében.
fejlesztése
különféle
Közmondások,
ismerethordozók
szólások,
állandó
által
szókapcsolatok
jelentésének
Digitális
megismerése
kompetencia
kézikönyvekből,
önállóan.
Szótárak,
lexikonok
használata

Információk
gyűjtése Matematika
ismeretterjesztő
művekből, Életvitel
folyóiratokból, a gyűjtött Környezetismeret
adatokkal a tanultak kiegészítése
Beszámoló egyéni olvasmányélményekről
vázlat
segítségével
Mesegyűjtemények,
gyermekek részére készült
verseskötetek
keresése
a
szabadpolcon
Eligazodás
a
gyermekek
részére készült segédkönyvek
használatában
A tananyaghoz kapcsolódó
ábrák, grafikonok, táblázatok
megfigyelése, értelmezése
Munkaformák, módszerek:
médiafigyelés
vázlatkészítés
táblázat kitöltése

Fogalmak:
szótár,
enciklopédia,
grafikon

Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás (8. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció
A nyelvtani problémaészlelés
és
problémamegoldás
képességének
fejlesztése

Témák, tartalmak
A szófajokról tanult
ismeretek
összefoglalása és kibővítése.
Az igemódok.
A tulajdonnév fajtáitörténelmi nevek.

Tanulói tevékenységek

A tanult szófajok felismerése,
megnevezése
A jövő idő változatos
kifejezése
A különböző módú igealakok
felismerése és helyesírásuk
gyakorlása
A főnév ragos alakjai. A
toldalékos
igealakok
val,
-vel
ragos, helyesírása

Kapcsolódási
lehetőségek

Matematika
Életvitel
Hittan
Erdei iskola

Matematikai
kompetencia
Osztályozás,
rendszerezés
képességének
fejlesztése,
a
rendszerszemlélet
tapasztalati úton
való kialakítása

névelős,
főnevek.

névutós Az olvasmányokban és a
tanulók
környezetében
előforduló
tulajdonnevek
A tulajdonnévből kép- fajtáinak ismerete, helyeszett melléknév egysze- írásuk gyakorlása, helyes
rűbb esetei.
alkalmazása
a
fogalmaKérdő
és
mutató zásokban.
névmások.
A leggyakoribb névutók
ismerete, a névutós főnév
A számnév fajtái. helyesírása
Határozott,
A
tanult
hagyományos
határozatlan
írásmódú
személynevek
számnevek.
A biztos helyesírása, a lakóhely
határozatlan
földrajzi nevének helyes
számnevek fokozása. lejegyzése
Keltezés
val, -vel ragos, névelős,
névutós főnevek felismerése,
Főnévi igenév.
helyesírásuk gyakorlása
A tulajdonnevekből képzett
Mondatfajták
egyszerűbb
ismétlése, kapcsolatuk -i
képzős
melléknevek
az igemódokkal.
helyesírása
Szóképzés, szóalkotás. A határozott és határozatlan
számnév
fölismerése,
a
számok betűkkel való leírása
Keltezés írása
Fogalmak:
számnév, tőszámnév, Az állító és a tagadó mondat
sorszámnév,
Az
igemódok
tudatos
törtszámnév,
használata
a
különféle
határozott
számnév,
mondatfajtákban
határozatlan számnév, A ly-s szavak körének
keltezés,
kijelentő
bővítése
mód, feltételes mód, A szóalakok helyesírásának
felszólító mód,
gyakorlása
szótagolással
mutató
és
kérdő és/vagy szóelemzéssel
névmások, rag, jel,
Szójelentések, szavak átvitt
képző
értelme
Az alsó tagozat anyanyelvi
ismereteinek
rendszerező
összefoglalása, rögzítése
Munkaformák, módszerek:
Szófajok
csoportosítása,
szógyűjtés
megadott
szempontok szerint, mondatok kiegészítése, mondatok
átalakítása más igemódba,
szövegalkotás meghatározott

szófajokkal, szófajok keresése
a közmondásokban, nyelvhelyességi gyakorlatok,
rendszerezés, csoportosítás
Társadalmi ismeretek (9. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
A magyar nemzet nagy
Hon és népismeret történelmi eseményei:
Társadalmi
Rákóczi kora és alakja.
érzékenység
A XIX. és XX. század
fejlesztése
nagy
államférfijai,
művészei,
tudósai,
felfedezői, utazói.
Magyar és piarista
szentek
Nemzeti
ereklyék,
emlékhelyek
Lakóhelyünk
történelmi eseményei,
helyszínei (okt. 6., 23.,
márc. 15.)
Fogalmak:
Szent Jobb, Fesztykörkép, szabadságharc,
hazaszeretet, honvágy,
nép,
nemzet,
nemzetiség

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Történetek megismerése a
magyarság
múltjának
nevezetes
eseményeiről,
tetteiről,
emberek
életmódjáról

Ének- zene
Rajz és vizuális
kultúra
Életvitel
Színházlátogatás
Múzeumlátogatás
Tájékozódás a történelmi Erdei iskola
időben, évezred, évszázad
Osztálykirándulás
Szembesülés
emlékezetes
történelmi eseményekkel
Korhű emléktárgyak gyűjtése,
kiállítása
Adatok gyűjtése, rendezése,
felhasználása
beszámoló
elkészítéséhez a régió, a
lakóhely történelmi, irodalmi
emlékeiről
Munkaformák, módszerek:
Híres
személyeket
és
eseményeket
ábrázoló
portrék,
történelmi
festmények gyűjtése, a kort
megjelenítő zene hallgatása,
kirándulás
nemzeti
emlékhelyekre, múzeum és
kiállítás látogatása, részvétel
ünnepi műsorokon, ünnepi
műsorok
megtervezése,
betanulása, előadása

Tánc és dráma (10. témakör)
Fejlesztendő
kompetenciák,

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

fejlesztési
feladatok
Esztétikai
érzék
fejlesztése,
önkifejezés,
önfejlesztés

Ritmus-, mozgás és
beszédgyakorlatok,
kombinált
koncentrációs
és
memóriagyakorlatok.
Fantáziajátékok.
Egyszerűbb
drámai
konvenciók
megismerése.
A
színházi
formanyelv
alapjai.
Történetek feldolgozása
a dráma eszköztárával.
Színházi, bábszínházi
előadás megtekintése.
Népszokások
megjelenítése (pásztorjáték,
betlehemezés,
farsang…)
Műsorok (apák napja,
anyák napja)
Fogalmak:
jelmez, díszlet, világítás, felvonás, hangosítás

Szöveggel
összekapcsolt
mozgásos gyakorlatok
Egész
csoportos
és
kiscsoportos játékok elképzelt
és
valóságos
helyzetek
megjelenítésével
Állóképek
A
szerkezet
érzékelése
(jelenet, felvonás)
A kezdet és a vég felismerése
térbeli
és
időbeli
struktúrákban
A színházi előadás formai
elemei: díszlet, berendezés,
jelmez, kellékek, fény- és
hanghatások

Ének- zene
Tánc és dráma
Színházlátogatás
Hangversenyek
Kiállítások
Életvitel

Munkaformák, módszerek:
Színházlátogatás, dramatikus
játékok,
improvizálások,
önismereti
és
személyiségfejlesztő játékok

Memoriterek:
Kötelezően megtanulandó versek, verses mesék, népköltések: Ajánlott versek:
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Arany János: Családi kör (részlet)
Petőfi Sándor: A Tisza
József Attila: Tiszta szívvel
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Arany János: A fülemüle (részlet)
Áprily Lajos, Arany János, Nagy László,
Szabó Lőrinc, Weöres Sándor
Kányádi Sándor: Hallgat az erdő
olvasott költeményeiből
Próza:
Rákóczi és kora, Kossuth beszéde
Közösen feldolgozott kötelező irodalom:
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön és/vagy Fekete István: Tüskevár

Kötelező irodalom:
A. A. Milne: Micimackó
Wass Albert: Magyar mondák

Ajánlott irodalom:
Eric Knight: Lassie hazatér
Erich Kästner: Emil és a detektívek, A repülő osztály
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Fekete István: Téli berek, Bogáncs
Hevesi András: Jelky András kalandjai
Szabó Magda: Sziget-kék
Rónaszegi Miklós: Botrány a suliban
Nógrádi Gábor: Segítség, ember!, Hogyan neveljük…?
Halasi Mária: Az utolsó padban
L. M. Montgomery: Emily 1-4., A kék kastély, Anne új vizekre evez, Anne és a szivárványvölgy
Louis Sachar: Bradley, az osztály réme, Stanley, a szerencse fia
Tüskés Tibor: Szülőföldünk, Dunántúl

A továbbhaladás feltételei 4. évfolyamon:
Tudjon az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatokat közvetíteni
Legyen képes folyamatos, érthető beszédre a mindennapi kommunikációban
Használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi beszédhelyzetben.
Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez.
Mutasson elemi tájékozottságot legnagyobb költőink, íróink és műveik körében (szerző – mű
címe – témája)
Tudja a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni.
Tudjon egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveget néma olvasás után
megérteni
Tudja az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen elmondani
Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 4-5 mondatban önállóan megfogalmazni
Bizonyítsa a szövegértés a lényeg kiemelésével és az ezt célzó feladatok megoldásával
Legyen képes a tartalmilag tisztázott és megértett szöveg szöveghű felkészülés utáni olvasására
Ismerje fel és fogalmazza meg népdalok üzeneteit
Legyen képes mondanivalója értelmes megfogalmazására
Ismerje a leírás és a jellemzés sajátosságait
Vegyen részt csoportos történetalkotásban

Tudjon adott témáról 6-10 értelmes, összefüggő mondatot írni olvasható formában, megfelelő
helyesírással.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat
Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint.
Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását.
Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére.
Tudjon pontosan keltezést írni.
Legyen képes munkájának önkorrekciójára
Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni
Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni.
Tudjon a történelmi időben tájékozódni
Aktívan vegyen részt a ritmus-, mozgás-, és beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos
játékokban, csoportos munkaformákban

MATEMATIKA
1-4. ÉVFOLYAM

Célok és feladatok
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.
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.

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 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 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 optimum-problémáknak, 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 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.
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számegyenesen
való motívumokban.
Növekvő és csökkenő lépegetéssel,
változatos
számsorozatok..
tevékenységformákkal.

Definiáló
tulajdonságok
megalkotása.
Jelek
szerepe,
alkotása
és
használata.

Változások,
felismert
szabályok
követése,
periodikus
ismétlődések
kifejezése
mozgással,
rajzzal, számokkal.

Testi
és
lelki
egészségre nevelés.
Függvények
Megfigyelés,
rendszerezés,
általánosítás.

Számok mennyiségek Függvénykapcsolatban lévő
közti kapcsolatok és elemek keresése, párosítása.

Magyar-nyelv és
irodalom: a nyelvi
és
matematikai
jelrendszer
kapcsolata

jelölésük nyíllal.
Számok
rendezése.

Matematikai
kompetencia

Kapcsolatok jelölése nyíllal.

táblázatba Számok
rendezése.

Szabályjátékok,
egyszerűbb
összefüggések,
szabályszerűségek
felismerése.

táblázatba

Grafikonok, szabályjátékok.
Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek
felismerése.

Változó helyzetek
megfigyelése,
változás
jelölése
nyíllal.
Képi emlékezés.
Összehasonlítások.
Anyanyelvi
kommunikáció

Geometria, mérés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Matematikai
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Geometria

Építés
színes Testek
építése
Tudatos megfigyelés.
rudakkal,
modell szabadon és másolással.
alaprajz alapján.
Egyenes
rajzolása
Testek
és
tárgyak
vonalzóval.
Tükrözés
tulajdonságainak
mozgással, tükörkép megfigyelése,
válogatása.
Objektumok alkotása előállítása.
szabadon.
Háromszög,
Síkidomok előállítása,
más tulajdonságainak
Analízis,
azonosítás, négyszög,
megkülönböztetés.
sokszög,
megfigyeltetése.
megfigyelése,

Vizuális
kultúra;
környezetismeret:
tárgyak egymáshoz
való
viszonyának,
helyzetének,
arányának
megfigyelése.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
vonalzó

Célirányos, akaratlagos előállítása,
figyelem fejlesztése.
csoportosítása.
Szemponttartás.

Helymeghatározás,
irányok,
irányváltoztatások.

Mozgási
memória
fejlesztése
nagytesti
mozgással, mozgássor
megismétlése.
Térbeli
tájékozódás
fejlesztése.

Síkidomok
kirakása használata.
különböző
eszközökkel,
Testek építése.
előállításuk nyírással.
Környezetismeret: az
Testek építése testekből osztályterem
másolással,
vagy elhelyezkedése
az
szóbeli utasítás alapján. iskolában, az iskola
elhelyezkedése
a
Síkidomok
rajzolása településen.
szabadon és szavakban
megadott
feltétel
szerint.
Összehasonlítás.

Tájékozódás síkban (pl.
füzetben,
könyvben,
négyzethálós papíron).

Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés.

Testnevelés és sport;
ének-zene: időtartam
mérése
egységes
tempójú mozgással,
hanggal,
szabványegységekkel.

Mérés
Összemérések

Együttműködő
képesség fejlesztése (pl.
tanulók magasságának A becslés és mérés
összemérése).
képességének
fejlesztése
gyakorlati
tapasztalatszerzés
alapján.
Mérőeszközök
használata
gyakorlati
mérésekre.
Természettudományos Azonos
mennyiségek
kompetencia
mérése különböző
Környezettudatosságra mértékegységekkel.
nevelés.
Különböző

Mérések,
összehasonlítások
alkalmi
mértékegységekkel.
Mérőeszközök
megismerése,
használata,
csoportosítása.

Környezetismeret: a
geometria
és
a
környezet kapcsolata.
A környezetünkben
lévő
dolgok
és
jelenségek mérhető
tulajdonságainak
keresése,
összehasonlítása.
Testnevelés: testünk
felépítése,
hasonlóságok,
különbözőségek
mérése.

Matematikai
kompetencia
Összehasonlítás,
absztrahálás.
Gazdasági nevelés.

mennyiségek
mérése
azonos
egységgel.
Mennyiségek
közötti
összefüggések
megfigyeltetése
tevékenykedtetéssel.
Mennyiségek
közötti
összefüggések
megfigyelése.
Tárgyak,
személyek,
alakzatok
összehasonlítása
mennyiségi
tulajdonságaik
alapján (magasság,
szélesség,
hosszúság, tömeg,
űrtartalom).

Statisztika, valószínűség
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Matematikai
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Valószínűség

Modellkészítés.

Valószínűségi játékok Játékkal, rajzzal, színezéssel Rajz- Technika
helyzetteremtés.
Tapasztalatszerzés a
véletlenről
és
a Mozgásos,
szituációs
biztosról.
helyzetek létrehozása.
Környezetismeret:
adatok, a gyerekek
Események,
A közvetlen és tágabb környezetéből,
ismétlődések játékos környezetből
való családjából,
tevékenység során.
adatgyűjtés.
önmagukról.

Sejtések
megfogalmazása.,
divergens

A
lehetetlen
fogalmának
tapasztalati

Tudatos
megfigyelés.
Célirányos,
akaratlagos
figyelem fejlesztése.

Magyar nyelv és

gondolkodás.

előkészítése.

Tudatos
megfigyelés.
A gondolkodás és a
nyelv
összefonódása.
Statisztika
Események
megfigyelése.

Adatok
gyűjtése
megfigyelt
Szokások
történésekről,
mért
kialakítása az adatok vagy számlált adatok
lejegyzésére.
lejegyzése táblázatba.
Adatokról
megállapítások
megfogalmazása:
egyenlő
adatok,
legkisebb,
legnagyobb
adat
kiválasztása.
Adatgyűjtés
elektronikus
információforrások
segítségével.
Információforrások,
adattárak használata.

Adatgyűjtés
célirányos
megválasztásával a
környezettudatos
gondolkodás
fejlesztése.

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:
Ismeretszerzés szintje

irodalom: nyelvi
fordulatok

Ismerje:
- a számok nevét és jelét 0-20-ig,
- a páros és páratlan számokat,
- a számok szomszédjait,
- testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságainak felismerése,
- mérőeszközök ismerete,
- relációjelek ismerete.
- térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai
tulajdonság alapján.
Fogalmi szint
Tudjon:
- tárgyakat osztályozni adott tulajdonságok szerint,
- 20-as számkörben számlálni,
- írni és olvasni a számokat 0-20-ig,
- egyszerű szöveges feladatokat eljátszani, kirakni, lerajzolni, megoldani,
- tárgyak, mennyiségek, számok sorba rendezését,
- számok kéttagú összeg és különbség alakjait,
- adott szabály szerint növekvő és csökkenő számsorozatot képezni.
- tudjon képről műveletet megfogalmazni, műveletet képpel megjeleníteni,
- az összeadást és kivonást tevékenységgel, rajzzal értelmezni.
- szöveges feladatot megjeleníteni,
- szövegről számfeladatot alkotni,
- szövegösszefüggés lejegyzését számokkal, művelettel,
- sorozatot folytatni megadott szabály szerint
- egyszerűbb összefüggések és szabályok felismerése,

Alkalmazási szint
Alkalmazza: a nagyobb, kisebb, több, kevesebb, ugyanakkora, ugyanannyi szavakat és jeleket,
- a 20-as számkör számainak kifejezését összeadás és kivonás eredményeként,
- helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával
- a darabszám, sorszám és mérőszám fogalmát,
- a szóbeli, írásbeli számolási eljárásokat,
- az összeadás, bontás, kivonás, pótlás lejegyzését,
- a becslés és mérés tevékenységét
- a m, kg, l egységeket szám és egyszerű szöveges feladatokban

Értékelési szempontok:
A bevezető szakasz jellemzője a folyamatos és bíztató, fejlesztő jellegű pozitív szóbeli értékelés,
mely irányulhat mind a szóbeli, mind az írásbeli tevékenységre. Nélkülözhetetlen a
teljesítmények folyamatban való megfigyelése, a változások nyomon követése. Folyamatos a
rendszeres mindennapos visszajelzés.
Számtan, algebra, függvények, sorozatok
- folyamatos megfigyelés
- folyamatos tanórai visszajelzés
- szöveges értékelés témakörönként
- átfogó szöveges értékelés negyedévenként
- továbbhaladáshoz szükséges szintfelmérések
Geometria, mérés
- szóbeli, írásbeli értékelés
Valószínűség, statisztika
- megfigyelések, megnyilatkozások értékelése szóban
A tanulók értékelése matematikából az első évfolyamon.

Első és második osztályban a tanulókat folyamatosan értékeljük szóban, írásban, valamint apró
jelekkel: csillag, piros pont…
Novemberben és áprilisban (negyedév és háromnegyedév táján) rövid szöveges értékelést adunk,
melynek alapja a tanulók megfigyelése a tanító által önálló tevékenység közben, és a
csoportmunkában való részvétel során.
Elemzést adunk egyéni haladásáról, tanulási módjáról, tempójáról, egyéni nehézségeiről,
különleges érdeklődéséről, egyéni teljesítményéről, a fogalomépítés aktuális szintjéről.
A félévi és tanév végi szöveges értékeléshez felhasználjuk a diagnosztikus mérések adatait,
melyek segítik annak megállapítását, hogy az indulás és a várható „érkezés” szintje között
meghúzódó fejlesztési folyamat ívének mely pontján észlelhető hiány, töréspont. Ezek
differenciált okainak kutatása teszi lehetővé a „formáló-segítő” értékelés megfogalmazását.
Figyelembe vesszük a szummatív mérési adatokat is, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy pontos
képet alkothassunk a tanulók tudásáról, képességeik fejlődéséről.
A tanulók értékelése során az egyéni fejlettségét viszonyítjuk a saját képesség szerinti elérhető
legmagasabb szinthez, valamint a fejlesztés során várható eredményhez.

Szempontok az értékeléshez:
Megismerési módszerek alkalmazása terén:
-

Érzékelhető tulajdonságok felismerése, megfogalmazása

-

Összehasonlítások, viszonyítások, rendezések, válogatások

-

Összefüggések megjelenítése tárgyi tevékenységgel

-

Alakzatok előállítása, modellek építése

-

Számok tulajdonságainak ismerete

Matematikai összefüggések felismerése, alkotása terén:
-

Számfogalom biztonsága

-

Eligazodás a tízes számrendszerben

-

Számsorozatok folytatása, alkotása

-

Műveletek értelmezése

-

Műveletek megoldása szóban, írásban

A gondolkodási műveletek alkalmazása terén:

-

Összefüggések leolvasása képről

-

Következtetések, oksági kapcsolatok bizonyítása tárgyi tevékenységgel

Mennyiségi viszonyok értelmezése terén:
-

Mérési tevékenységben ismeretek

-

Tanult mértékegységek alkalmazása

Önállóság, alkotó képesség terén:
-

Pontosság, megbízhatóság a számolásban

-

Kreativitás a feladatok megoldásában

-

Rendezett, gondos írásbeli munka.

Az értékelést a fenti elvek alapján a tanító fogalmazza meg, melynek legfőbb jellemzője, hogy
személyre szabott.

MATEMATIKA
2. ÉVFOLYAM

Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A második évfolyam képességfejlesztésének
fókuszában az első évfolyamon elkezdett megismerő tevékenység és a valóság matematikai
vonatkozásairól való széleskörű tapasztalatszerzés áll, melynek fókuszát a matematikai
kompetenciák foglalják el. Továbbra is a tevékenységekhez kötött érzékelés által a pontos tudatos
megfigyelés, az összehasonlítás és azonosítás, megkülönböztetés fejlesztése az egyik
legfontosabb feladat. A célirányos , pontos figyelem , változások értelmezése, lejátszása
műveletek értelmezése a szöveges környezetbe ágyazott matematikai problémákban és ezáltal az
anyanyelvi kommunikáció, kiemelt helyet kap a fejlesztendő területek között. A matematikai
tények adatok tudatos memorizálása és a régiek mozgósítása révén új ismeretek illeszthetők a
problémamegoldás folyamatába.
Az absztrakció és a konkretizáció gondolkodási műveletének fejlesztése, az értő- elemző
olvasás fejlesztése, továbbá az írott utasítások végrehajtása átitatja az egyes tananyagtartalmakat.
Az egyéni képességeket figyelembe véve fokozatosan alakítható a második évfolyamon a
matematikai modellek alkotása, problémák megoldásához., mely közvetve, de az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztését is célozza. A nyelvhasználat előtti
kommunikáción túl a matematikai jelrendszer értelmezése és kezelése is fontos szerepet játszik a
kommunikáció kompetenciájának fejlesztésében. Az önellenőrzés, az önálló feladatmegoldások
és problémakezelés által fejlődnek a hatékony önálló tanulás kompetenciái.

Óraszám: 148 óra/év
4 óra/hét
Az éves óraszám felosztása

Javasolt

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.

taneszközök:



számegyenes
dobókocka óra

Témakör

Óraszám

Új ismeretközlő óra
Gyakorlásra szánt óra
Összefoglaló, rendszerező óra
Ellenőrző óra

66 óra
76 óra
3 óra
3 óra














síktükör
síkidomok
testek
mérőeszközök
vonalzók
szöges tábla
logikai lapok
színes rudak
tízes pálcikakötegek
számkártyák
Mozaik oktatódoboz
Interaktív oktatóprogramok

Számtan, algebra
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Matematikai
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Számfogalom
kialakítása 100-as
számkörben

Halmazok
Tulajdonságok
számossága, meg és megfigyelése,
elemek
leszámlálása.
szétválogatása
adott
szempont szerint.
Ismeretek
alkalmazása,
újabb Csoportosítások,
helyi érték, alaki Megfigyelések kifejezése
ismeretek rögzítése.
érték, valódi érték. rajzban, szóban, írásban.
írása, Tapasztalatszerzés
Tudatos
memória Számok
olvasása
100-ig. sokrétű cselekvés útján
fejlesztése
Jelek szerepe, írása, (manuális tevékenység,
használata
és játék).
értelmezése.
Számolás
tárgyi
Számok
bontása tevékenységgel,
tízesek és egyesek kettesével, hármasával,
négyesével,
ötösével,
összegére.
tízesével.

Számok
nagyság
szerinti rendezése,
helyük
többféle
beosztású
számegyenesen, és

Összefüggések
felismerése,
számok
nagyságviszonyának
vizsgálata,
egymáshoz
rendezése.

Környezetismeret: a
római
számokkal
való
ismerkedés
alkalmából
történelmi, kulturális
kapcsolódás

Magyar nyelv és
irodalom: mesékben
szereplő
sajátos
számok

becsült helyük,
Egyes,
tízes
számszomszédok.

Számok
nagyság
szerinti
összehasonlítása.
Számok egymástól
való távolsága a
számegyenesen.

Mennyiségek
megfigyelése,
összehasonlítása.
A mennyiségi viszonyok
jelölése
nyíllal,
relációjellel.

Számok
tulajdonságai: páros,
páratlan.
A tájékozódást segítő
viszonyok megismerése:
Oszthatóság
között, mellett.
megfigyelése
,
például 3-mal, 5-tel, Tájékozódás a tanuló
10-zel.
saját testéhez képest (bal,
jobb).
Tájékozódás
interaktív
A római számok lehetőleg
program használatával is.
írása, olvasása..

A
számés Műveletek
értelmezése,
műveletfogalom
tapasztalati úton való műveletvégzés
alakítása.
Összeadás, kivonás,
részekre
Számok
közötti szorzás,
osztás, bennfoglalás
összefüggések
a
100-as
felismerése,
a
számkörben.
műveletek értelmezése
tárgyi tevékenységgel
és szöveg alapján.
Fejben
számolási
fejlesztése.

történő
képesség

A valóság és a
matematika
elemi
kapcsolatainak

Műveletek értelmezése
rajzról,
jelekről
Kirakások, darabszám, Magyar nyelv
mérőszám megállapítása. irodalom

és

Összefüggések
felismerés,
számolási
képesség
fejlesztése Rajz:
azonos
Műveleti
gyakorlással.
mennyiségek mástulajdonságok.
más
formai
Ellenőrzés,
indoklás, motívummá
A
műveletek igazolás
formálása.
sorrendje, a zárójel megfogalmazása..
használata.
A szorzó és bennfoglaló
Szorzás bevezetése tábla összefüggéseinek
az egyenlő tagok megfigyelése.
összeadásával,
számlálás
Algoritmusok

felismerése.

kettesével, ötösével, segítségével
tízesével.
számolás.

történő

Analógiás
gondolkodás
alapozása.

és
kooperatív
A tagok, tényezők Páros
munkavégzés.
felcserélhetősége,
összefüggés a tagok,
tényezők növelése,
csökkenése és az
Matematikai modellek eredmény változása
megértése.
között.
Önálló gyakorlás
Állítások megítélése.
Az összeadás és a
kivonás kapcsolata.
Egyszerű
bizonyítások.
A szorzás és az
osztás kapcsolata.
Matematikai
jelek
értelmezése.
Pótlás és hiányos
alapműveletek.
Elmondott
gondolatmenet
Három és több tagú
követése.
összegek
kiszámítása.
Kéttényezős
szorzatok
kiszámítása.
Szociális
állampolgári
kompetencia

Magyar nyelv és
irodalom:
matematikai
problémák
helyes
megfogalmazása

és
Maradékos osztás a
maradék jelölésével.

Énkép és önismeret
fejlesztése
Összeadandók,
A hatékony önálló tagok, összeg.
tanulás
kompetenciája
Kisebbítendő,
kivonandó
különbség.
Szorzótényezők,
szorzat.

Rajz:
probléma
megfogalmazása
Egyszerű
szöveges rajzban.
feladatok
lejátszása,
Környezetismeret:
ábrázolása, megoldása.
valóság
közeli
problémák,
Képről szöveges feladat matematikai
helyzetek.
megfogalmazása.
mondatról, Helyes szóhasználat
szöveg és nyelvhelyesség az
állítások
megfogalmazásában.
szöveges feladatok

Nyitott
Osztandó,
osztó, műveletről
hányados, maradék. készítése.

A

megoldási
kialakítása
alkalmazása.

Anyanyelvi
kommunikáció
Történetre, szóbeli és
írásbeli információkra
és kérdésekre való
emlékezés.
Kérdés
tartalmának
megértése.
A gondolkodás és a
nyelv összefonódása
és
annak
kölcsönhatása.

Mondott, illetve olvasott
szöveg
értelmezése,
eljátszása, megjelenítése
Összefüggések,
rajz segítségével, adatok,
szöveges feladatok
összefüggések kiemelése,
Szöveges feladatok leírása számokkal.
megjelenítése,
Állítások,
kérdések
megoldása.
megfogalmazása képről,
helyzetről,
történésről
Egyenes
szóban,
írásban.
szövegezésű
egyszerű és összetett
és
szöveges feladatok. Lényegkiemelő
probléma-megoldó
képesség
formálása
Megoldás
matematikai problémák
próbálgatással,
ábrázolásával, szöveges
következtetéssel.
feladatok
megfogalmazásával.
Ellenőrzés.
Szöveges
válaszadás.

Környezettudatosságra Tevékenységről,
képről,
nevelés.
számfeladatról
szöveges
feladat
alkotása, leírása a
matematika nyelvén.
Szociális
állampolgári
kommunikáció

lépéseinek
és

Nyitott
mondatok
igazsághalmazának
keresése próbálgatással.
Igaz, hamis állítások
megfogalmazása,
az
igazság megítélése.

és Nyitott mondatok.

Szimbólumok
Projekt munka.
használata
Énkép és önismeret matematikai szöveg
leírására,
az Kooperatív technikák.
fejlesztése.
ismeretlen
szimbólum
Hon és népismeret.
kiszámítása.
Alaphalmaz,
részhalmaz szerepe
a megoldásban.
A

matematikai

szaknyelv
életkornak
megfelelő
használata.

Sorozatok, függvények
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Matematikai
kompetencia
Objektív
tulajdonság
tudatosítása
a
sorba
rendezett
elemek
jellemzésére.

Témák, tartalmak

Kapcsolódási
lehetőségek

Sorozatok
A sorozat fogalmának Összefüggések,
rögzítése.
szabályosságok felismerése,
szabályok megfogalmazása.
Tárgy-,
jelés
számsorozatok
Sorozat képzése tárgyakból,
szabályának
jelekből,
alakzatokból,
felismerése, követése.
számokból.

Rajz: sorozatok
képzése
síkidomokból.

Ének zene: a
periodikusság
megfigyeltetése
zenei
Növekvő és csökkenő Számsorozat
szabályának motívumokban.
sorozatok.
felismerése,
folytatása,
kiegészítése megadott vagy
felismert összefüggés alapján.
Különbségsorozat,
hányados sorozat.
Magyar nyelv és
A
periodikusság irodalom
megfigyelése.

Matematikai
kompetencia
Függvények
Következtetés
további
igazságokra.

Tanulói tevékenységek

Többféle szabály keresése
adott elemű sorozatokhoz.
Kapcsolatteremtés
a
tanulók
Sorozatok
megjelenítése mindennapi
mozgással, rajzzal.
életével.

Egyszerű tapasztalati
függvények.

Modell alkotás a Szám
párok,
probléma
számhármasok közötti
megoldásához.
kapcsolatok.
A

valóságból

vett

Divergens
gondolkodás.

Gépjátékok.

összefüggések és problémák
bejárása.

Függvénytáblázat
készítése, leolvasása és
kiegészítése.
Szociális
és
Összefüggések,
állampolgári
szabályok.
kompetenciák.
Énkép
önismeret
fejlesztése.

és

Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek
Számok mennyiségek felismerése.
közti kapcsolatok és
jelölésük nyíllal.
Szabályjátékok alkotása.
Kreativitást
fejlesztő
feladatsorok megoldása.
Számok
rendezése.
Számpárok
kapcsolatok.

táblázatba

közötti Változó
helyzetek
megfigyelése, a változás
jelölése nyíllal.

Kooperatív technikák.

Geometria, mérés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Matematikai
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Geometria

Az egyenes és görbe
Transzformációkban vonal megismerése.
megfigyelt
tulajdonságok
tudatosítása.
A
képszerkesztő
Képzelet fejlesztése. program
néhány
rajzeszközének

A vonalzó helyes és pontos Rajz
használatának gyakorlása.
Technika:
A
számítógép
kezelése geometriai
segítséggel.
alakzatok
rajzolása, nyírása.
A geometriai tulajdonságok
Kompozíció

Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés.

ismerete, a funkciók megfigyelése, felismerése.
alkotása
azonosítása,
geometriai
gyakorlati
Azonosítás megkülönböztetés alakzatokból.
alkalmazása.
tevékenységekkel összekötve.
Alkotóképesség és
Mozaikkép
kreativitás
Építés
kockából, színes készítése.
fejlesztése.
rudakból.
Testek válogatása és
Geometriai
osztályozása
Testek másolása modellről.
ismeretek
Esztétikaimegadott
alkalmazása
az
művészeti
tudatosság
és szempontok szerint.
Testek
tulajdonságainak origamiban.
kifejezőképesség
vizsgálata.
Tükörkép.
Esztétikai
érzék
Síkidomok
előállítása
fejlesztése.
Síkidomok
hajtogatással, nyírással.
előállítása
és
másolása.
Síkidomok
szétválogatása
tulajdonságok alapján.
Vonalzó használata.
Környezetismeret:
(oldalak száma, csúcsok, közvetlen
Egybevágóság
környezetünk
konvexség, tükrösség).
fogalmának
mérhető
megalapozása.
Derékszög
hajtogatása, tulajdonságai
vonalak
megfigyelése,
A sokszögek néhány válogatása.
tulajdonsága.
Kerület körbejárása, rajzolása,
Téglalap,
négyzet, mérése alkalmi és szabvány
kocka,
téglatest egységekkel.
Alakzatok, Magyar nyelv és
Matematikai
előállítása.
síkok vizsgálata tükörrel.
irodalom
kompetencia
Tájékozódás síkban, A kerület mérése
térben,
a
világ tevékenységgel.
mennyiségi
viszonyaiban.
Tükrözés
megfigyelése,
tükörkép előállítása.
Ismeretek
alkalmazása,
beépítése.
A hatékony, önálló Képnézegető
programok
tanulás
alkalmazása.
kompetenciája
Énkép és önismeret
Tájékozódás,
fejlesztése.
helymeghatározás,

Fejlesztőprogram használata
formafelismeréshez,
azonosításhoz,
megkülönböztetéshez.
Mozgási memória fejlesztése
nagytesti
mozgással,
mozgássor megismétlése.
Térbeli
fejlesztése.
Tájékozódás

tájékozódás

síkban

(pl.

irányok,
irányváltoztatások.

füzetben,
könyvben,
négyzethálós papíron).
Interaktív
használata.

Szociális
állampolgári
kompetencia

programok

Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.

és

Együttműködő
képesség
fejlesztése
(pl.
tanulók
Összehasonlítások a magasságának összemérése).
gyakorlatban:
gyakorlatok
a
(rövidebb-hosszabb, Mérési
magasabblehetséges legtöbb eszközzel.
alacsonyabb).
A pontos mérés gyakorlása.
Mérés

Énkép és önismeret.

Rendszeres
becslés
A hosszúság, tömeg, alkalmazása.
űrtartalom,
idő
mérése.
Összehasonlítások,
összemérések
kifejezése
Mérés
alkalmilag művelettel.
választott
és
szabvány
Szöveges
feladatban
mértékegységekkel.
megfogalmazott
mérési
probléma
modellezése,
(m, dm, cm, kg, dkg, becslése, megoldása.
l, dl, cl, óra, perc,
hét, hónap, év).
Mértékegységek
összehasonlítása,
összehasonlító
mérések.

Gyakorlati
az

Síkidomok területének mérése
lefedéssel.

mérések
egység
Mennyiségek

közötti

többszöröseivel.

összefüggések megfigyelése.

Tárgyak,
személyek,
alakzatok
összehasonlítása
mennyiségi
tulajdonságaik
Átváltások
alapján (magasság, szélesség,
szomszédos
hosszúság,
tömeg,
mértékegységek
között, mérőszám és űrtartalom).
mértékegység
viszonya.
Interaktív
programok
használata.

Kooperatív technikák.
Modellek
létrehozása
projektmunkával.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Témák, tartalmak

Kezdeményezőképesség Valószínűség
és
vállalkozói
Valószínűségi
kompetencia
megfigyelések,
Vitakészség,
játékok, kísérletek.
kifejezőképesség
fejlesztése

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A biztos, nem biztos,
valószínű,
lehetséges,
lehetetlen
fogalmak
alapozása
tevékenységekkel.

Magyar nyelv és
irodalom:
új
fogalmak
kialakítása
történeti háttérrel

Játékok, próbálgatások.
Példák gyűjtése a véletlen
előfordulására.
Szociális és állam- Statisztika
polgári kompetencia
Események
Motiváltság: a valóság, a megfigyelése.
világ megismerésének az

Sejtések megfogalmazása,
divergens gondolkodás.
Környezetismeret:
érdekes
adatok

igénye.

Adatok gyűjtése.

Adatok
gyűjtése
a gyűjtése
megfigyelt eseményekről. közvetlen
tágabb
Európai
azonosság Grafikon készítése.
tudatosítása.
Mért
vagy
számlált környezetből.
Adatok leolvasása adatokról jegyzék vagy
táblázat készítése.
grafikonról.
Matematikai
kompetencia
Adatokról, diagramokról
Tájékozódási képesség
megállapítások leolvasása.
az adatok halmazában és
grafikonon.
Adatok ábrázolása rajzzal,
oszlopdiagrammal,
táblázattal.

Adatgyűjtés elektronikus
információforrások
segítségével.
Információforrások,
adattárak használata.

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:
Ismeretszerzés szintje
Ismerje:
- a természetes számok helyét a különféle irányú, egyszerű számegyenesen.
- szabályosságot egyszerű sorozatokban és függvényekben, egészítse ki azokat.
- a mértékegységeket: m, dm, cm, l ,dl, cl,dkg ,kg, nap, óra, perc, másodperc.
- a római számokat.
Fogalmi szint
Tudja:
- kiválogatni meghatározott tulajdonságú tárgyakat, rajzokat, elemeket.
- megnevezni a kiválasztott és nem kiválasztott elemek közös tulajdonságait ( rész és kiegészítő
halmaz jellemzését).

a
és

- a számokat kifejezni alapműveletek eredményeként: összeg (két vagy többtagú összegként),
különbség alakban, szorzat és hányados alakban,
- számok 3-mal,5-tel, 10-tel való oszthatóságának felismerése.
- tudja biztonságosan a kisegyszeregyet,
- nyitott mondatokba számokat (szám párokat) vagy más elemeket helyettesíteni; eldönteni, hogy
a nyitott mondatot a beírt érték (értékpár) igazzá vagy hamissá teszi-e.
- egy vagy kétműveletes feladatokat rajz segítségével megoldani, egyműveletes számfeladatként
felírni.
- mérőeszközöket használni (mérőszalag, mérleg, edények) alkalmi és szabvány egységekkel
egyaránt.
- valószínűségi kísérletekben a gyakoriságot megállapítani
- 100-as számkörben megszámlálni és leszámlálni (halmazhoz számoz, számhoz halmazt),
becsülni, csoportosítani.
- csoportok csoportját létrehozni
- összeadni, kivonni (egy és kétjegyű számokat eszköz nélkül vagy eszközzel)
- szorozni eszközzel kétjegyűszámot is és osztani (maradékos osztást végezni)
- adott egységgel felét, negyedét, nyolcadát, harmadát előállítani
- adott feltételekkel megfelelő kombinatorikai lehetőségeket megkeresni tárgyakkal, rajzokkal,
jelekkel.
- számok írása, olvasása
- indoklásokat megfogalmazni
Alkalmazási szint
Alkalmazza:
- értse a kiegészítő halmazzal kapcsolatos „nem” szót
- a zárójelet és a műveleti sorrendet
- a helyettesítési szabályt ugyanazon érték kerülhet más-más változók helyébe, de azonos
összefüggésben az egyező változók nem vehetnek fel különböző értéket
- alkalmazza helyesen a háromszög, négyszög, ötszög szavakat

- a szöveges feladatok megoldási lépéseit
Értékelési szempontok: A pozitív, fejlesztő jellegű értékelés a továbbiakban is fontos szerepet
tölt be.
Minden témakörben lényeges a tanulók szóbeli,írásbeli teljesítményének folyamatos szóbeli,
írásbeli értékelése.
(Csillag, matrica, piros pont stb.)
Számtan, algebra:
folyamatos szóbeli értékelés.
Témakörönkénti írásbeli teljesítmény alapján szöveges értékelés.
Féléves átfogó szöveges, írásbeli értékelés.
Geometria, mérés:
szóbeli és szöveges értékelés.
Valószínűség, statisztika :
szóbeli értékelés, fejlesztő céllal.
Minden feldolgozott témakör után tudáspróba
Negyedévenként évfolyamszintű felmérés.
Félévi és év végi felmérések
A második osztály végén a további fejlesztési célok és feladatok megfogalmazása.
Az értékelést a feni elvek alapján a tanító fogalmazza meg, melynek legfőbb jellemzője, hogy
személyre szabott.

MATEMATIKA
3. ÉVFOLYAM

Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A bevezető cselekvő, tapasztalatszerző szakasz lezárása
után a kezdő szakaszban a már kialakult, megalapozott kompetenciákra építve folytatható a
fejlesztő tevékenység. A már megismert számolási eljárások 1000-es számkörben való bővítése
által nagyobb szerepet kap az írásbeli műveletekhez kapcsolódó analógiák alkalmazása, mely
továbbmélyíti a matematikai kompetenciákat. Nagyobb hangsúly tevődik az évfolyamon az idő
és a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódásra, a viszonyok emlékezetből való
rekonstruálására, az észlelés pontosságának fokozására, ez által a természettudományos
kompetenciák fejlesztésére. Elengedhetetlen a matematikai probléma megoldásához a sejtések
megfogalmazásához, a becsléshez a feladatokban előforduló események elképzelése, a szóbeli
vagy írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés . A különböző megfogalmazású
szövegekkel, rajzokkal, ábrákkal, grafikonokkal a megértés elősegítése által a gondolkodás
folyamatának fejlesztése szükségszerűen átível több tananyag tartalmán is. E folyamatok és
képességek által alakulhat ki , a matematikában oly fontos szerepet játszó gondolatmenet és
annak pontos követése, melyek kialakulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kommunikáció
fejlesztése nélkül.
A harmadik évfolyamban az önellenőrzés fontos eszköze az önállóság fejlesztésének,
ugyanakkor a csoportban végzett együttműködő munka alkalmazása által jó lehetőség adódik az
önismeret fejlesztésére és a társak iránti tolerancia kialakítására, mely által a szociális és
állampolgári kompetencia eredményesen fejleszthető.

Óraszám: 148 óra/év
4 óra/hét
Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Számtan, algebra
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Témakör

Óraszám

Új ismereteket közlő óra
Gyakorló óra
Összefoglaló, rendszerező óra
Ellenőrző óra

53 óra
74 óra
13 óra
8 óra

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Matematikai
kompetencia
Tájékozódás az adott
számkörben.
Megismerés,
megfigyelés
fejlesztése.
A rendszerszemlélet
fejlesztése.
Emlékezet fejlesztése.
Gondolkodási
műveletek:
absztrahálás,
konkretizálás, fogalmi
általánosítás.
Szociális
és
állampolgári
kompetencia
Európai
azonosságtudat
fejlesztése.

Matematikai
kompetenciák
Analogikus
gondolkodás,
problémakezelés
és
megoldás fejlesztése.
Megértés és oksági
kapcsolat.
Matematikai modellek
megértése.
Adott
modellhez
példa,
probléma
megfogalmazása.

A 100-as számkör
számelméletének
ismétlése
Számfogalom
kialakítása 1000-es
számkörben
Számok
helye,
közelítő helye a
számegyenesen.
Számszomszédok
Számok
tulajdonságai,
nagyságrendje:
oszthatóság 2-vel,
3-mal, 4-gyel, 5tel…
Számok
képzése,
számjegyek
helyi
alaki
és
valódi
értéke.
Római
számok
leolvasása, írása I,
V, X, D, C,M
jelekkel.
Számok kapcsolatai:
osztó, többszörös.
Számok összeg -,
különbség-, szorzat-,
hányadosés
összetett alakjai.
A negatív számok és
a
törtszámok
fogalmának
előkészítése tárgyi
tevékenységgel.
Műveletek
értelmezés,
műveletvégzés
Műveletek
értelmezése
tevékenységgel,
rajzzal, ábrákkal.
Összeg, különbség,
szorzat, hányados
becslése,
a
,,
közelítő”
érték
fogalmának
bevezetése a számok

Számfogalom bővítése.
Elemek szétválogatása,
osztályozása, rendezése
(halmazokba
és
részhalmazokba).
A ,,mindegyik’’, ,,van
olyan’’, ,,egyik sem ’’,
,,nem mind’’, kifejezések
használata
konkrét
tevékenységek
kíséretében.

Magyar nyelv és
irodalom:
a
matematika
nyelvezetének
értelmezése
és
alkalmazása
szövegkörnyezetben.
Környezetismeret: A
hőmérséklet
változásának mérése
és jelölése.
Rajz
Technika: törtrészek
színezése, vágása,
kompozíció
alakítása

Színezés,
vágás,
hajtogatás,
közös
kooperatív
tevékenységgel.
Adósság,
készpénz
fogalmának értelmezése

A műveleti eljárások
kiterjesztése az írásbeli
műveletek
körére.
Becslés értelmezése és
gyakorlati alkalmazása.
Az elsajátított számolási
készségek analógiájára
szóbeli
műveletek
gyakorlása a magasabb
számkörben.
Az ellenőrzés igényének
kialakítása.

Magyar nyelv
irodalom:
matematikai
fogalmak
használata,
szövegértő
gyakorlatok.

és
új

Algoritmus
értelmezése, követése.
Következtetés
matematikai
igazságokra.
A hatékony önálló
tanulás .
A tanulás tanítása

Anyanyelvi
kommunikáció
A
szövegértéshez
szükséges
nyelvi,
logikai
szerkezetek
fokozatos
megismerése.
Motiváltság fejlesztése
a világ megismerése
által.
Környezettudatosságra
nevelés.
Matematikai
kompetenciák
A
probléma
érzékenység
és
a
probléma
reprezentációjának
fejlesztése. Kreativitás
fejlesztése.

körében.
Műveleti
tulajdonságok:
tagok,
tényezők
felcserélhetősége,
csoportosíthatósága,
összeg, különbség,
szorzat, hányados
változásai.
(alkalmazásuk
szóban és írásban)
Műveleti sorrend.
Műveletek közötti
kapcsolatok:
összeadás, kivonás,
szorzás és osztás,
összeg, különbség
szorzása.
Szorzótábla biztos
ismerete.
Számolási eljárások:
(szóbeli) összeadás,
kivonás, szorzás és
osztás,
tízzel,
százzal;
Összeadás
és
kivonás
írásbeli
művelettel, írásbeli
szorzás egyjegyűvel.
Összefüggések
felismerése,
kapcsolatok
leolvasása ábráról,
rendezések,
becslések.
Becslés értelmezése,
gyakorlati
alkalmazása.
Összefüggések,
szöveges feladatok
Állítások
igazságának
eldöntése.
Nyitott
mondatok
igazsághalmazának
megkeresése
próbálgatással,
véges

Önálló gyakorlás
A
fejszámolás
biztonságos használata.
Írásbeli
műveletek
alkalmazás
szintű
felhasználása.
Magyar nyelv
irodalom:
szövegértő
gyakorlatok.
Rajz
Technika:
képolvasás,
értelmezés.
A
megoldási
algoritmusok
megismerése,
alkalmazása és alkotása.
Szövegek megjelenítése
tevékenységgel,
ábrázolással,
adatok
lejegyzése.
Megoldási
terv
készítése.
A
számítások
helyességének
ellenőrzése
és
az
eredmény értelmezése.

Többféle
matematikai
modell tanulmányozása,
létrehozása.

és

alaphalmazokon.
Nyitott
mondatok
lejegyzése,
megoldása.
Szöveges feladatok
értelmezése,
megoldása modell
segítségével.
Szöveges feladatról
nyitott
mondat
készítése, többféle
megoldási
mód
keresése. Egyszerű,
összetett és fordított.
Matematikai modell
(sorozatok,
táblázatok, rajzok,
nyilak, diagramok,
grafikonok)
használata
a
szöveges feladatok
megoldásaiban.
Egyszerű
nyitott
mondatok
kiegészítése igazzá,
hamissá.

Sorozatok, függvények
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Sorozatok
Matematikai
kompetenciák
Feladattartás
feladatmegoldási
sebesség fejlesztése.

A figyelem és
memória fejlesztése.
Döntési

Tanulói tevékenységek

Adott
szabályú Néhány elemével elkezdett
sorozat
folytatása, sorozathoz többféle szabály
sorozat szabályának alkotása.
és felismerése.

Kapcsolódási
lehetőségek

Rajz matematikai
ritmus felismerése
sordíszekben,
népi
motívumokban.

Szabály
megfogalmazása
Tevékenykedés,
szavakkal,
sorozatalkotás eszközökkel.
lejegyzése
nyitott
a mondattal.

Összefüggések
képesség felismerése a sorozat

Magyar nyelv és

formálása.
Becslő, elemei között.
felismerő
és
alkotóképesség
fejlesztése
problémafelvetésekkel. Függvények

irodalom: nyelvi
fordulatok.

A kapcsolatokat kifejező
tevékenységek,
ábrák Környezetismeret:
Tapasztalati adatok megismerése.
Érdekes
adatok
gyűjtése
az
táblázatba
való
lejegyzése.
állatvilágból
(állati rekordok)
Megismerés,
Adatok
táblázatba
tapasztalatszerzés
a rendezése.
változó
helyzetek
Grafikonok
elemzése,
körében, a változás Kapcsolatok,
leolvasása, létrehozása.
analízise tudatosítása. szabályok keresése
táblázat
számai
között.
Környezettudatosságra Grafikonok.
nevelés.
Hozzárendelések,
leképezések,
megkezdett
párosítások
folytatása.

Szociális
állampolgári
kompetencia

Geometria, mérés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Kooperatív tevékenység.

és

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Geometria
Testek
építése Építmények
másolása, Technika:
szabadon és adott kirakása terv , alaprajz dobozokból
feltételek szerint.
alapján
építőkockából, bútorok készítése
színes rúdból.
A
megfigyelés
fejlesztése. Az érzékelés Testek
másolása
pontosságának,
Matematikai
kompetenciák

geometriai
transzformációkban
megfigyelt
tulajdonságok
tudatosítása.

modellről.
Testek
szétválogatása egy
és két tulajdonság
szerint.

Térlátás
fejlesztése
alakzatok előállításával. Síkidomok
előállítása
Érzékelés,
észlelés szabadon,
pontosságának
másolással és egyfejlesztése.
két
feltétel
megkötésével.

Szociális
állampolgári
kompetenciák
fejlesztése
Alakzatok
szabadon,
fejlesztése.

Rajz,
mérések
vonalzóval:
képkeret, doboz
készítése.
Kirakás, papírhajtogatás,
nyírás, körző és vonalzó
használata.
Játék
körzővel,
vonalzóval, tükörrel.
Környezetismeret:
a
természet
geometriája

Vonalzó és körző
és használata.
Kirakás szöges táblán.

Tengelyesen tükrös Testek építése modellről.
alakzatok
létrehozása
alkotása tevékenységgel.
kreativitás
Kooperatív technikák.
Tájékozódás
vonalon,
síkban, Projektmunka.
térben.
A
téglalap
és
négyzet
tulajdonságai:
oldalak,
csúcsok
száma,
mérete
összehasonlítás.
Transzformációk,
nagyítás, kicsinyítés
tükrözés,
eltolás Sokrétű tapasztalatszerzés
egyszerű esetekben. mind a mérőeszközökről,
mind a mérés műveletéről.

Matematikai
kompetenciák
fejlesztése.

Alkalmi
és
szabvány
mértékegységek
széleskörű
Mérések
alkalmi megtapasztalása..
Összehasonlítások
végzése
a
valóság egységekkel a már
megismert
tárgyairól,
A terület, térfogat, szög,
megfigyelések.
A mennyiségek
fogalmának
alapozása
matematikai jelrendszer körében.
konkrét tevékenységekkel,
Mérés

Környezetismeret:
mérhető
tulajdonságok a
közvetlen
környezetünkben.

helyes használata.

Kerületmérés
körülkerítéssel,
területmérés
lefedéssel.

tapasztalatszerzéssel.

Szög és térfogat
mérése
alkalmi
egységekkel.
Mérés
szabvány
egységekkel:
m,
dm, cm, mm, l, dl,
cl, ml, g, dkg,
Át
és
beváltások
Oksági
gondolkodás,
gyakorlása
analógiák felismerése, kg, km, hl, t.
szövegkörnyezetben,
keresése, kialakítása.
szituációs játékokkal.
Az idő mérése: óra,
perc, másodperc.
Összehasonlítások
végzése
a
valóság
Egység
és tárgyairól, alakzatokról,
mérőszám
dolgokról.
kapcsolata. Mérés
az
egységek Kapcsolatok
keresése
különböző mennyiségek
Szociális
és többszöröseivel.
között.
állampolgári
Át- és beváltások
kompetencia
gyakorlati mérések
esetében.
Énkép és önismeret.
Matematikai
kompetenciák

Kezdeményezőképesség A mértékegységek
és Kooperatív tevékenységek
és
vállalkozói használata
átváltása szöveges
kompetencia
feladatokban.
Projektek
Összehasonlítások
végzése a valóság
tárgyairól,
alakzatokról,
dolgokról.
Kapcsolatok
keresése különböző
mennyiségek
között.
Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

lehetőségek

Statisztika
Anyanyelvi
kommunikáció.

Adatok
megfigyelése,
gyűjtése, rögzítése.

Az
adatgyűjtés
saját Környezetismeret:
életükből, környezetükből
Adatgyűjtés
a
Táblázatok,
grafikonok természettudományos
készítése, olvasása.
témakörökből.

A képi, grafikus
információk
Adatok rendezése, A biztos és
véletlen
feldolgozása,
ábrázolása,
megkülönböztetése konkrét
forráskezelés.
elemzése.
tapasztalatszerzés útján.
Testi
és
egészség
megőrzésére
nevelés

lelki Két adat számtani
közepének
értelmezése.

Valószínűség
Matematikai
kompetencia
Rendszerszemlélet,
logikus
gondolkodás,
valószínűségi
szemlélet
fejlesztése.

A lehetséges és
lehetetlen
tapasztalati
úton
való értelmezése.
A biztos és véletlen
megkülönböztetése.

Próbálgatások,
A matematika és a sejtések,
valóság
indoklások,
kapcsolatának
tippelések, tárgyi
folyamatos
tevékenységek
figyelemmel
kíséretében.
kísérése.
Kifejezőkészség
fejlesztése
a
sejtések
megfogalmazásával.

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:

Magyar nyelv
irodalom:
matematikai
kifejezések
köznyelvben.

és

a

Ismeretszerzés szintje
Ismerje:
- a halmazok tulajdonságait és a részhalmaz tulajdonságait
- a római számokat I, V, X, D ,C, M jeleit
- találja meg a nyitott mondatok megoldásait próbálgatással, igazsághalmazát véges
alaphalmazokon
- sorozatok és táblázatok szabályszerűségeit, pótolja a hiányzó elemeit
- a szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, p, óra, nap, hét, hó, év, g, dkg,
kg, t
- a számok alaki, helyi és valódi értékét
- a testek síkidomok tulajdonságait
- a tengely és a tükrözés fogalmát
- a téglalap és a négyzet tulajdonságait
- a kerület, terület, térfogat, szög fogalmát
- a lehetséges, lehetetlen, biztos, véletlen fogalmát
Fogalmi szint
Tudja:
- becslést adni írásbeli műveletek előtt
- megfelelő matematikai modellt találni (rajz, kirakás, művelet) nyitott mondatot, szöveges
feladatot megoldani a talált modellel vagy anélkül
- próbálgatással egyszerű tengelyes tükrözést végezni
- összehasonlítani feladatok végeredményeit a valósággal
- a zárójel használatát
- megkülönböztetni a tükrös és nem tükrös alakzatokat
- írásbeli műveleteket végezni 1000-es számkörben, összeadás (több taggal is), kivonás és
egyjegyűvel való szorzás

- szöveges feladatok adatait önállóan lejegyezni
- műveleti sorrendet
- nyitott mondatokat lejegyezni, megoldani
- egyszerű sorozatok szabályának megállapítását
- testeket építeni modellről
- síkidomokat előállítani tevékenységgel
- mérni alkalmi és szabvány mértékegységekkel
- át- és beváltani a tanult mértékegységekkel, gyakorlati mérésekhez kapcsolva
- a biztost és a véletlent megkülönböztetni
Alkalmazási szint
Alkalmazza
- az összeadást, kivonást, szorzást, osztást szóban és írásban
- a matematikai kifejezéseket: összeg, különbség, hányados, tagok, tényezők, kisebbítendő,
kivonandó, szorzó, szorzandó, szorzat
- a becslést a gyakorlatban
- a megoldási algoritmusokat
- táblázatot, rajzot, diagramot szöveges feladatok megoldásához
- szöveges feladathoz megoldási tervet
- a számítások helyességének ellenőrzését és az eredmény értelmezését
Értékelési szempontok:
Fontos a szóbeli megnyilvánulás alapján a szóbeli, személyhez szóló fejlesztő célú értékelés.
Számtan, algebra:
- Folyamatos szóbeli értékelés.
- Tematikus mérések diagnosztizáló jelleggel
- Értékelés félévkor és év végén.

Geometria, mérés:
- Szóbeli értékelés fejlesztő céllal.
Valószínűség statisztika:
- Szóbeli megnyilvánulás értékelése

MATEMATIKA
4. ÉVFOLYAM

Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A negyedik évfolyamon teljesednek ki azok a
kulcskompetenciák, amelyek a matematika műveltségterületének kiemelten fontos elemei.
Különös tekintettel a matematikai kompetenciákra, így a biztos számolási tudásra és annak
alkalmazására különböző matematikai problémákban. Az anyanyelvi kommunikáció során mind
a szóban, mind az írásban közölt gondolatok megértésére nagy hangsúlyt fektetünk. A
reproduktív és a problémamegoldó alkotó gondolkodás fejlesztése folyamatos feladat, ugyanúgy,
mint az alapvető matematikai tevékenységek (mérés), műveletek automatizált végzése és az
évfolyamok során kialakult matematikai ismeretek alkalmazása. A negyedik évfolyamra tágul a
tanulók környezetükről és a tágabb világról alkotott képe, elsősorban annak matematikai
vonatkozása, mely teret ad a természettudományos kompetenciák fejlesztésének. Fontos elérnünk,
hogy a matematikai problémakezelés mindig tudatosan tervezett öntevékeny, kreatív folyamattá
váljon. A kooperatív technikák és a projekt módszer megjelenése által a tanulók közötti
együttműködés ideális színtere a szociális és állampolgári kompetenciák, a
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztésének.
Eközben a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzés, a matematika tanulás szokásainak és
képességeinek kialakítása is fejleszthető.
A számítástechnika tantárggyal való koncentráció során a matematikai kompetenciák
elmélyítésére hat a digitális kompetenciák fejlesztése.
Óraszám: 148 óra/év
4 óra/hét
Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Témakör

Óraszám

Számtan algebra
Sorozatok, függvények
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika

90 óra
22 óra
31 óra
5 óra

Számtan, algebra
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Matematikai
kompetenciák
fejlesztése.

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Számfogalom
10000-es
számkörben

A
számegyenes Magyar nyelv és
használatával
számkör irodalom: számok
Számok
írása, bővítés,
lépegetés helyesírása.
olvasása 10000-ig.
számegyenesen.

Matematikai
beépítése,
mozgósítása.

ismeretek
régiek Számok
helye,
közelítő helye a
számegyenesen,
Megismerés: megfigyelés számszomszédok,
adott
tulajdonságok kerekítés.
Adósság,
készpénz,
szerint.
Tudatos
vagyoni
helyzet
megfigyelés
elvont Római
számok fogalmának értelmezése.
szituációkban.
írása, olvasása
A
negatív
szám
Emlékezés:
I, V, X, L, C, D, M fogalmának elmélyítése.
Számmemória
jelekkel.
fejlesztése.
Számok
bontása,
a
Kezdeményező
és képzése
vállalkozói kompetencia számjegyek alaki,
helyi
és
valódi Törtszámok
előállítása
Gazdasági nevelés
értékének
tárgyi
tevékenységgel;
értelmezésével.
értelmezése
különféle
mennyiségek
Számok
összeg-, mérőszámaként
különbség-, szorzatés hányados alakja.
A törtek létrehozása
hajtogatással, nyírással.
A negatív szám
fogalmának
A valóságban előforduló
tapasztalati
úton helyzetek szimulálása.
való megismerése.
Matematikai
Játék.
kompetencia
Törtek fogalmának
Problémákra
való tapasztalati
Szituációs feladatok és
előkészítése. Törtek játékok
emlékezés.
a
negatív
a
mindennapi számokkal kapcsolatos
Tanult
algoritmusok életben: 2, 3, 4, 10, tapasztalat szerzés során.
100 nevezőjű törtek
felidézése.
megnevezése,
Megismert szabályokra lejegyzése

Környezetismeret:
hőmérséklet
mérése.

A
matematikai
problémák helyes
megfogalmazása.

való emlékezés.

szöveggel.

Analógiák felismerése, Számláló,
keresése, kialakítása.
törtvonal.

nevező, A
fejben
történő
biztonságos
számolás
gyakorlása játékkal.

Műveletek
értelmezése,
műveletvégzés

Anyanyelvi
kompetenciák.
Forráskezelés,
információkezelés
fejlesztése.

A
műveletek
értelmezése
tevékenységgel,
Magyar nyelv és
ábrával
és Becslés és kerekítés irodalom:
a
szöveggel.
önálló alkalmazása.
megfogalmazott
matematikai
Becslés,
közelítő
problémák helyes
érték megkeresése.
értelmezése,
kérdés
Szóbeli összeadás,
megfogalmazása.
kivonás,
szorzás,
osztás, fejben kerek
számok esetében. A
műveletek közötti
kapcsolat
tudatosítása.
Írásbeli összeadás,
kivonás.

Szövegértés fejlesztése.
osztás
Utasítások,
kérdés Szorzás,
tízzel,
százzal,
tartalmának megértése.
ezerrel.
Matematikai
Írásbeli összeadás,
kompetenciák
kivonás négyjegyű
számokkal.
Problémamegoldás
fejlesztése.
Írásbeli
szorzás
kétjegyűvel, osztás
Lényegkiemelés,
egy- és kétjegyűvel.
kapcsolatba hozás.
Adatokra,
összefüggésekre
emlékezés.
Gondolatmenet

Írásbeli
műveletek A
toldalékok
alkalmazás
szintű helyes használata.
felhasználása.

A zárójel használata,
való műveleti sorrend.

kialakítása
analógiák Összefüggések,
alapján
a
szöveges szöveges feladatok
feladatok
megoldási
menetének megfelelően. A nyitott mondatok
igazsághalmazának
A hatékony, önálló megkeresése véges
alaphalmazon;
tanulás
egyszerűbb
esetekben
A tanulás tanítása
következtetéssel.
Természettudományos
A
tervszerű
kompetencia
próbálgatás
(közelítő módszer)
alkalmazása
a
megoldás
keresésére.
Önállóság növelése a
feladatok
szövegének
Állítások tagadása, értelmezésében.
nyitott
mondat
kiegészítése.
Megoldási algoritmusok
kialakítása
és
Matematikai
alkalmazása.
jelrendszer
értelmezése,
Szöveges feladatokhoz
használata.
többféle
megoldás
keresése.
Szöveges feladatok
értelmezése,
az Szöveges
feladatok
adatok ábrázolása, rajzzal, szituációval való
modell készítése.
megjelenítése.
Többféle megoldási Problémamegoldó
mód keresése.
gondolkodásban
gyakorlottság
Alaphalmaz,
eredményesség
részhalmaz
és érdekében
kiegészítő halmaz problémahelyzetek
kapcsolatának
megoldásának
értelmezése.
gyakorlása.

Szöveges feladatok
tevékenységhez,
rajzhoz
kapcsolódva.

való
és
a

Szöveges feladatok
megoldása:
értelmezés, adatok
kigyűjtése,
rendszerezése,
modellkészítés,
összefüggések
elemzése, probléma
megoldása, válasz
megfogalmazása, az
eredmény
összevetése
a
valósággal.

Sorozatok, függvények

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Sorozatok
Megkezdett
A gondolkodási műveletek
sorozatok folytatása körének bővítése.
adott
szabály
A figyelem és a szerint.
Osztályozások,
memória fejlesztése.
szabályfelismerés,
Összefüggések
grafikonkészítés,
elemi
keresése
az algoritmusok alkalmazása.
Rendszerszemlélet
egyszerű sorozatok
kialakítása.
elemei között.
Szabályfelismerés.
Különbségés
hányados sorozat
Összefüggések
képzése.
megállapítása,
általánosítás.
Számtani sorozatok
10.,
20.,
100.
Hon és népismeret.
elemének
megállapítása.
Matematikai
kompetencia

Sorozatok képzési
szabályának
keresése, kifejezése
szavakkal. Többféle
folytatás szavakkal.
Ok-okozati
összefüggések felismerése.
Függvények
Modellalkotás.

Többféle formátumú és
Adatok sorozatba tartalmú
grafikonok,
rendezése,
a diagramok
olvasása,
Anyanyelvi
folytatásra
elemzése.
kommunikáció
vonatkozó sejtések
Képi
információ megfogalmazása.
Adatok
gyűjtése,
feldolgozása
rendezése.
Hozzárendelések,
leképezések.
Matematikai
kompetencia
Összefüggések,
kapcsolatok
Matematikai

Rajz
Technika
Művészeti
alkotások,
az
építészetben
megfogalmazott
szabályszerűségek,
sorozatok.

Környezetismeret:
A
természetben
előforduló
ellentmondás
és
rend.

összefüggések
felismerése.

táblázat
között.

Környezettudatosságra
nevelés.

Grafikonok
leolvasása,
készítése.

adatai

Geometria, mérés

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Geometria
Matematikai
kompetenciák

Alkotóképesség
fejlesztése.
Összehasonlítás,
azonosságok,
különbözőségek
megállapítása.
Rendszerbe
helyezés.
Ok-okozati
összefüggések
felismerése.

Egyenesek kölcsönös
helyzetének
megfigyelése
tapasztalati
úton:
metsző, merőleges és
párhuzamos egyenesek.

Testháló tervezése.
téglatest)

(kocka, Rajz:

A körülöttünk
Játékos tükrözések, forgatás és lévő
eltolás.
mesterséges és
természetes
környezet
A szakasz fogalmának
formavilágának
előkészítése.
Sokrétű tapasztalatszerzés a megfigyelése és
rekonstrukciója.
vonalzó használatáról.
A szakasz és mérése.
Háromszög, négyzet és
téglalap felismerése.
Síkidomok másolása, eltolás, Technika:
tengelyes tükrözés, elforgatás.
A téglalap és négyzet
Origami
tulajdonságai: csúcsok Térbeli és síkbeli tükörképek
száma, oldalak száma.
előállítása,
tükrözés
párhuzamos
és
nem
Az egybevágóság.
párhuzamos tengelyre.

EsztétikaiSíkidomok előállítása
művészeti
tudatosság
és adott feltételekkel.
kifejezőképesség.
A kör
fogalmának
tapasztalati
előkészítése.

Nagyítás,
hasonlóság.

kicsinyítés,

A körző használata (játékos
formák készítése).
Kör létrehozása, felismerése,

Testek
geometriai jellemzői.
tulajdonságai, hálója.
Elkészíthető
munkadarabok
építés, megtervezése,
mérés
és
modellezés
összeállítása segítségével.

Téglatest, kocka és a
gömb
felismerése, Cselekvő, tevékeny
jellemzői.
modellről, tervről.
Testek
testhálóról.
Mérés

Testek másolása modellről.

Matematikai
kompetenciák

A
hosszúság,
űrtartalom, tömeg és idő
mérése, alkalmi és
szabvány
mértékegységekkel.
Időpont és időtartam
megkülönböztetése.

Testek építése adott feltételek
szerint testekből, lapokból.
Testháló kiterítése, tervezése,
összeállítása téglatest, kocka
esetében.

A mértékegység és
mérőszám
kapcsolata,
összefüggésük
megfigyelése
és
elmélyítése.

A
mennyiségek
szabvány
mértékegységeinek
használata szám- és
szöveges feladatokban. A
pontosság
kifejezése
Váltások
különféle mérésekben.
mértékrendszerekben.

Absztrahálás,
konkretizálás.

A téglalap és a négyzet
kerületének
kiszámítása.

mértékének
gyakorlati

A gondolkodás és
téglalap
a
nyelv Négyzet,
területének
mérése
összefonódása,
különféle egységekkel,
kölcsönhatása.
területlefedéssel.
Elképzelt
A
területszámítás
tevékenység
fogalmának
gondolatban
és
szavakban
való előkészítése.
végigjárása.
Szögmérés
A tanulás tanítása derékszöggel, felével,
negyedével.
Terület és térfogat mérések
modellezéssel.
Szögek mérése és előállítása.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Adatgyűjtések, tapasztalatok Környezetismeret:
szerzése a biztos, lehetséges,
Adatok
gyűjtése, lehetetlen eseményekről.
Földrajzi,
Anyanyelvi
rendezése, ábrázolása,
biológiai,
kommunikáció.
grafikonon.
Táblázatok,
grafikonok meteorológiai
készítése,
leolvasása, adatok lejegyzése,
A képi grafikus
ábrázolása.
információk
Néhány
szám értelmezése.
feldolgozása,
számtani közepének
forráskezelés.
értelmezése,
az
„átlag”
fogalmának
bevezetése, használata
Alkotóképesség,
adatok együttesének
modellképzés.
jellemzésére.
Európai
azonosságra
Környezetismeret:
nevelés.
Valószínűség
Játékok, kísérletek.
A
természeti
jelenségek
Valószínűségi játékok,
előfordulása
és
kísérletek,
valószínűsége.
megfigyelések.
Szituációk teremtése.
Statisztika

A véletlen események
gyakoriságának
megállapítása
kísérletek végzésével,
Rendszerszemlélet, ábrázolása
oszlopdiagramon.
valószínűségi
szemlélet.
Sejtés
megfogalmazása adott
számú kísérletben.
Matematikai
kompetenciák

A
kísérleti
eredmények
összevetése
a
sejtéssel, az eltérés
megállapítása
és
magyarázata.

A
kísérleti
eredmények
összevetése a sejtéssel, az
eltérés
megállapítása
és
magyarázata.

A továbbhaladás feltételei:
Ismeretszerzés szintje
Ismerje:
- a számokat 10000-ig
- a számok alaki, helyi és valódi értékét
- a kerekített értékekkel való becslést
- az ellenőrzés többféle módját
- a párhuzamos, merőleges, egybevágóság fogalmát
- a terület, kerület fogalmát
- a törtek lejegyzését és kifejezését rajzzal, színezéssel
- a biztos, lehetséges, lehetetlen, gyakoriság, valószínű, kevésbé valószínű fogalmakat
- a negatív számok helyét a számegyenesen
- a sorozatok és táblázatok törvényszerűségeit, pótolja a hiányzó elemeit
- a szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t, min, h, nap,
hét, hó, év
- a terület mértékegységeit
Fogalmi szint
Tudja:
- 1000-es számkörben a számok írását, olvasását
- egyszerű törtszámokat ábrázolni
- pozitív és negatív számokat nagyság szerint rendezni
- a fejben számolást százas számkörben – a szorzótáblát is!
- szöveges feladatok adatait önállóan lejegyezni, rendezni
- megoldási tervet készíteni
- megoldási tervet keresni

- egyszerűbb síkidomok területét mérni, különféle egységekkel, kirakással
- képezni halmazok unióját, metszetét, adott halmaz kiegészítő halmazát
- halmazok elemeinek tulajdonságát megnevezni
- 10000-es számkörben összeadni (több tagot is), kivonni, szorozni kétjegyű számmal, osztani
egy- és kétjegyűvel, előzetesen becslést végezni
- egyszerűbb estekben a törvényszerűségeket megállapítani
- mellékszámítást nem igénylő esetekben a műveleteket szóban elvégezni
- tükörtengelyt és tükörsíkokat keresni
- egyszerű alakzatokat nagyítani
- szögeket összehasonlítani, alkalmi egységekkel mérni
Alkalmazási szint
Alkalmazza:
- a matematika különböző területein az írásbeli és szóbeli műveletvégzést
- önállóan a becslést és a kerekítést
- a helyes műveleti sorrendet a négy alapművelet körében
- értelemszerűen a matematika jelrendszerét (zárójelet is)
- egyszerű és összetett szöveges feladatokban megoldási algoritmusokat
- mennyiségek szabvány mértékegységeit szám és szöveges feladatokban
- a számításokat a kerület és a terület megállapítására
- az át- és beváltásokat, a tanult mértékegységekkel, gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve
felidézése nyomán
- a matematikai kifejezéseket, melyek a műveletek tényezőit nevesítik
- biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmakat
Értékelési szempontok:
Számtan, algebra

- a fejszámolás folyamatos értékelése
- témakörönként diagnosztizáló mérések, tudáspróbák
Geometria, mérés
- folyamatos megfigyelés, szóbeli értékelés
Valószínűség, statisztika
Szóbeli megnyilvánulások értékelése

Minden feldolgozott témakör után: tudáspróba.
Negyedévenként évfolyamszintű felmérés.
Félévi és év végi felmérések.

IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV
4. évfolyam
Célok és feladatok
A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a
későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a
nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást
jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust
értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra
jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz,
melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos
tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra
épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert
tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd
érthetővé a diákok számára.
A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését
az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A
beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen
nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai
beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként,
megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak.
Fejlesztési követelmények
A fejlesztés során a tanulóban tudatosulnia kell, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát. Nagyon fontos kialakítani a tanulóban a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást
és fejleszteni az együttműködési készségét, hogy pár- és csoportmunkában hatékonyan tudjon
részt venni. Lényeges, hogy a tanuló megismerkedjen néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.
A nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való
játékos és örömteli foglalkozás. A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a
tanulónak abban, hogy ösztönös tudásvágya és tanulási kedve megmaradjon és erősödjön, bátran
használja a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és
önértékelése.

Értékelés
A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését
ne törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell
kapnunk 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.
Választott tankönyvek:
Happy Street 2 Class Book & Activity Book (Stella Maidment és Lorena Roberts, Oxford
University Press)
4. évfolyam
Évi óraszám: 111/év
Heti óraszám: 3/hét

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Köszönés:

Elköszönés:

Bemutatkozás,
bemutatás:
Köszönet:

Hello Polly.
How are you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.
What's your name?
My name is Jack.
This is Greg.
Thanks.
Thank you.

Kezdeményezés és válasz
Hello Greg.
Fine, thanks.
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.
I'm Polly.
Hello.
Hi!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Do you like bananas?

I like it. I don’t like it.
Yes, I do. / No, I don’t.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leeírása
Információkérés,
információadás:

Tudás, nem tudás:

What is it? What's this?
Who is this?
What colour is it?
Is it a car?
What is it? What's this?
Have you got a ball?
Has she got a bag?
Is there…?
Do you want some toast?
What is it?

It’s a …/ That’s a…
This is…
Blue.
Yes, it is. / No, it isn't.
It’s a …/ That’s a…
Yes, I have. / No, I haven't.
Yes, she has. / No, she hasn't.
Yes, there is. / No there isn't.
Yes, please.
I know. / I don’t know.

b) Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
Jelenidejűség
létezés kifejezése

Képesség kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Méret, szín

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
be – present forms I’m young.
Are you tall? Yes, I am.
I’m not short.
there is / there are – There’s a.… There are…
present forms
Imperative
Listen! Stop the helicopter!
Expressing ability
Can you do this?
Yes, I can. / No, I can't.
Possessive
my friend, your name, his/her
adjectives
bag
Whose hat is this?
Whose?
It's Polly’s jumper..
Possessive …'s
I’ve got two friends.
have got – present I haven’t got a dog.
forms
Have you got a kite? Yes, I
have.
She’s got long brown hair.
Where?
here, there, left, right
in, on, under, …
Where’s the cake? It’s on the
table.
Singular/plural
Can I have six apples, please?
forms of nouns
Can you find my sunglasses?
How many?
Cardinal numbers
one, two, three, …
1-20
What colour?
What colour is it?
It’s red, blue, …
It’s big, small, long, ...

Logikai viszonyok

Linking words

and / or / but

Szövegösszetartó
eszközök

Demonstrative
pronouns
Personal pronouns
Articles

this / that / these / those
I, you, he, she, it, we, they
a, an, the

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom. Családtagok bemutatása..

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim,
kedvenc állataim.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak.

Környezetismeret: iskolai környezet.,
barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása, kérés,
kínálás.

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend, étkezés.

Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim.

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód, öltözködés.
Matematika: halmazok.

Sport, mozgás, közlekedés, szabadidő.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel
válaszol;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan
megért.
Beszédkészség
A tanuló
 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult
minta alapján reprodukál.
 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális
elemekkel támogatva beszélni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló
 észreveszi a magyarul, illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.
 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány
szóból álló mondatot elolvas;
 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.
Íráskészség
A tanuló
 észreveszi a magyarul, illetve angolul történő írás közötti különbségeket.
 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány
szóból álló mondatokat.

NÉMET NYELV
4. évfolyam
Bevezető szakasz
Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
A kezdő szakasz legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása, majd folyamatos fejlesztése. Cél a német nyelv tanulásához való pozitív
hozzáállás, a motiváció és az érdeklődés kialakítása és növelése, valamint a tanulók életkori
sajátosságából adódó megismerési és tanulási vágy megtartása és növelése. Fontos a gyerekek
kreativitásának növelése a nyelvórán alkalmazott tevékenységek során, azok segítségével.
A nyelvi fejlesztési célok fontossága ebben az életkorban, képzési szakaszban:
- a szövegértés fejlesztése (beszédértés)
- a beszéd fejlesztése (interakció, összefüggő beszéd)
- a szövegértés fejlesztése (olvasás)
- az írás fejlesztése
Pedagógiai cél a tanulók interkulturális nyitottságának növelése, törekvés a német nyelvi kultúra
minél szélesebb körű megismerésére. A nyelvhasználatnak köszönhetően növekedjen a tanulók
önismerete, önbizalma és önbecsülése. Fokozatosan alakuljon ki és növekedjen a tanulók
együttműködésre való igénye és képessége.
Fontos szerepe van ebben a fejlesztési szakaszban a hatékony nyelvtanulási stratégiák
megismertetésének, elsajátíttatásának.
Óraszám:

111 óra /év
3 óra /hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Témakör

Óraszám

Család, barátok
Tágabb környezetünk: országok, városok
Közvetlen környezetünk: ház, lakás
Tevékenységek, hobbi
Állatkert, állatok
Iskola
Ünnepek, hagyományok
Év végi ismétlés

17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
3 óra
6 óra

Család, barátok
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek
kommunikáció
Család, barátok, nevek

Tanulói tevékenységek
Egyszerű
kérdések

Kapcsolódási
lehetőségek

közlések, Anyanyelv
megértése,

megválaszolása

Énkép, önismeret
Számok 1-12-ig

Szituációs
A nyelvtanulás iránti Kommunikációs
érdeklődés felkeltése

A tanulás tanítása

játszása

szándékok

Rajz

(kapcsolatteremtés,

Megszólítás, köszönés

üdvözlés, elköszönés)

Búcsúzás

Családrajz,
fotóalbum,

Kapcsolatfelvétel

Gyermekdalok
éneklése

Hallás utáni értés és
beszédkészség
Nyelvi fogalomkörök
Jelenidejűség
Kérdőszavak
Személyes

névmások

(E/1. 2.)
„sein/heißen”
der és die határozott
névelők:

a

családi Ének-zene
családfa

készítése

/Bemutatkozás

fejlesztése

játékok

nemek

közös

bemutatása
der – mein; die - meine
Tágabb környezetünk: országok, városok
Fejlesztendő
Kapcsolódási
kompetenciák,
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek
lehetőségek
fejlesztési feladatok
Közlések,
kérdések Anyanyelv
Lexikai ismeretek
Idegen

megértése, megválaszolása

nyelvi

Természetismeret

kommunikáció

Adatok
önmagamról

Szociális

Országok, városok

kompetencia

Ismerkedés

egyszerű

Életkor

elolvasása, alkalmazása

Énkép, önismeret

pozitív

Képekről egyszerű mondatok

szándékok

alkotása

attitűd

megteremtése
A tanulás tanítása
Hon- és népismeret

Technika

Bemutatkozás
Érdeklődés
a
partner
neve, Játékok
(kocka,
kártya)
lakhelye iránt
tervezése és azokkal való játék
Írásbeli
Nyelvi

Hallás utáni értés,

rövid

fogalomkörök

íráskészség
Igeragozás
időben
számban
Személynév

feladatok
szavak

leírása) megoldása

beszéd-, olvasás- és

fejlesztése

párbeszéd

Az ABC
Kommunikációs

A nyelvtanulás iránti

Mindennapi életre jellemző

jelen
egyes

–

(nevek,

lemásolása,

névmás váltás

Közvetlen környezetünk: ház, lakás
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek
kommunikáció
Ház,
város

lakás,

Tanulói tevékenységek
Ház,

lakás

egyszerű

Kapcsolódási
lehetőségek

bemutatása Anyanyelv
mondatokkal

lakhely. szóban és írásban
Technika

A

tanuláshoz

A ház/lakás helyiségei

szükséges

Berendezési

emlékezet,

használati

koncentrációs

játékok

és
és Memóriatárgyak, (berendezési és
tárgyakkal,

képességek
fejlesztése

lottójáték
használati
játékokkal)

készítése, játék
Lokális tájékozódás
Információk kezelése
Számok 13 - 20-ig
Kommunikációs
szándékok
Hely,

lakhely

Hallás utáni értés, megnevezése
beszéd-, olvasásés

íráskészség Állítások

fejlesztése

megfogalmazása
Érdeklődés
holléte felől

valakinek

Nyelvi fogalomkörök
„sein”

ige

ragozása

egyes számban és többes
szám 3. személyben
Kérdőmondat
kérdőszóval és kérdőszó
nélkül
„im”

és

igazodása

„in
a

der”

főnevek

neméhez

Tevékenységek, hobbi
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek
kommunikáció

Tanulói tevékenységek
Kommunikatív
tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Anyanyelv
Matematika

Tevékenységek
Szociális
kompetencia

Hobbi
Sportágak megnevezése

Rejtvények,
játékok
(memória, dominó, kártya,
társasjáték)

Kedvenc sport(ok)
A

tanuláshoz Mozgásos cselekvések
szükséges
Kommunikációs
emlékezet,
szándékok
koncentrációs
képességek
fejlesztése

Tevékenységek leírása

Szerepjáték

Információhiányon alapuló
feladatok írásbeli megoldása
Érdeklődés
kedvenc (pl. „Laufdiktat”)
foglalatosságok iránt

Drámapedagógia

Nyelvi fogalomkörök
Hallás és olvasás Igeragozás
utáni

egyes

értés, számban és többes szám

beszéd-

és 3. személyben

íráskészség
Rendhagyó

fejlesztése

igék:

„fahren, schlafen”

Állatkert, állatok
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek
kommunikáció

Kapcsolódási
lehetőségek

Tanulói tevékenységek
Kommunikatív tevékenység

Anyanyelvi
ismeretek

Állatok neve
Érzékelés
útján

(látás)

Képek csoportosítása

Kontinensek
szerzett megnevezése

tapasztalok
gyűjtése,
rendszerezése

Kommunikációs
szándékok

Gondolkodási

Képek kiegészítése, rajzolása
hallott és olvasott szövegek
alapján
Rajz
Képleírás
mondatokkal
írásban

egyszerű
szóban
és

Információkérés,
információadás

képességek
fejlesztése

Mesélés állatokról
A tanulás tanítása

Figyelem felkeltése
Képességek
megnevezése

Hallás és olvasás
utáni

értés,

Szituációs játékok

Játékok
megfigyelőképesség,
emlékezet fejlesztése

–

Drámapedagógia

beszéd-

és Nyelvi fogalomkörök

Technika

íráskészség
fejlesztése

A főnevek többes száma

Ének-zene
Bábkészítés

„der-ein; die-eine; dasein” névelők
A

„können”

Témához kapcsolódó dalok
ige éneklése

ragozása jelen idő egyes
számban és többes szám
3. személyben

Iskola
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek
kommunikáció
Esztétikai-művészeti
tudatosság

és

kifejezőképesség
Kezdeményezőképesség
kompetencia
Matematikai
kompetencia
Kreativitás fejlesztése

Tanulói tevékenységek
Kommunikatív
tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek
Anyanyelv

Iskola:
órarend,
tantárgyak
és
tevékenységek
A hét napjai

Projektmunka (pl. a jövő
iskolája)

Kommunikációs
szándékok

Képleírás

Matematika

Mesélés tantárgyakról,
iskolai
Játékok:
lottó,
bingó,
tevékenységekről
memória, dominó, bumm,
kártya, társas, activity
Információkérésinformációadás
KIM- játékok (látás, hallás, Hittan
tapintás, tudás)

önismeret Nyelvi fogalomkörök

Énkép,

Tanítás előtti és utáni imák

fejlesztése
Igeragozás
Hallás és olvasás utáni számban
értés,

beszéd-

egyes
és

többes

és szám 1. személyben

íráskészség fejlesztése
A „lesen” ige ragozása
Egyenes és fordított
szórend

Ünnepek, hagyományok
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési
feladatok
Idegen
nyelvi Lexikai ismeretek

Kapcsolódási
lehetőségek

Tanulói tevékenységek
Ünnepi díszek készítése

Rajz

kommunikáció
Családi

(születésnap, Ünnephez köszöntő írása

Képi

információ névnap) és
feldolgozása

Kívánságlista írása.

(karácsony, Gyermekirodalmi
(mondóka, versike,
húsvét) ünnepek
memoriterként
felmondása/eléneklése
Népszokások a német ünnepek témakörben
egyházi

IKT-alkalmazás
Alkotóképesség

nyelvű országokban
Hallás és olvasás
utáni
beszédíráskészség

értés,

Technika
Anyanyelv
mű
dal) Ének-zene
való
az
Természetismeret

Ünnepi díszek készítése
Ünnepi műsor összeállítása,

és Kommunikációs

előadása

szándékok
Kommunikatív feladatok

fejlesztése
Kívánságok kifejezése

Hittan

Gratuláció

Informatika
Mondatalkotás
képről,
Technika
tevékenységek leírása szóban
és írásban

Információkeresés (Internet)

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
- megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra
cselekvéssel válaszol.
- követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket.
Beszédkészség
A tanuló
- egy szóval, vagy hiányos egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdésre,
- ismert dolgokat megnevez,
- néhány mondókát, verset, dalt reprodukál,
- elmond néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű
párbeszédet folytat társaival.

Olvasott szöveg értése
A tanuló
- ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában,
- ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben információt megtalál.

Íráskészség
A tanuló
- tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid
szövegeket alkot.

Minimumszint a KER (Közös Európai Referenciakeret ) szintben nem határozható meg.

KÖRNYEZETISMERET
1-4. ÉVFOLYAM
Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
A tantárgy tanításának célja, hogy a természettudományos kompetencia fejlesztésével a gyermek
ismereteket szerezzen, a teremtett – természetes és az alkotott – mesterséges, s a társadalmi
környezetről. Felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz
fejlessze azokat a kompetenciákat, melyeknek birtokában a gyermekek képessé válnak a
közvetlen lakóhelyi majd tágabb környezet önálló megismerésére, elemi szintű értékelésére,
alkotóinak, jelenségeinek „felfedezésére”, a természettudományos szaktantárgyak tanulására.
Készségek és képességek kialakítása során olyan módszereket sajátítson el, amelyek segítik a
természetes, mesterséges és társadalmi környezetbe való beilleszkedésben, a tájékozódásban és
az aktív alkotó tevékenységében egyaránt. Jól értelmezett, könnyen felidézhető, egyszerű
kognitív műveletek végzésére alkalmas tényeket és képzeteket alakítson ki a közvetlenül, majd
közvetve megismerhető természeti és ember által létesített környezetről. Növelje és fejlessze a
tanulókban az életkorukból következően eleve meglevő érdeklődést környezetük élő és élettelen
világa iránt. Fejlessze a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a
természetet, környezetet és annak értékeit felismerő, szerető, tisztelő, védő magatartásukat. A
lakóhelyi, iskolai, települési, majd hazánk értékeinek megismerése, megszerettetése olyan pozitív
attitűd kialakulását segítse elő, mely (az élő és élettelen környezet megóvására, védelmére
ösztönöz) erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás
érzését alapozza meg a hon és népismeret fejlesztési területen belül. Lakóhelyi környezetük
megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a térben és az időben.
Kiemelt cél az önállóság és önvédelmi képességek alakításával az élet- és környezetkímélő, a
veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása s ezzel a személyes
biztonság növelése. A testi és lelki egészség fejlesztésével fontos a tanulók egészséges életvitellel
kapcsolatos szemléletét és magatartását alapozó pozitív beállítódások és helyes
egészségszokások, magatartásformák fejlesztése, annak elősegítése, hogy a tanulók elfogadó és
segítőkész magatartással viszonyuljanak a környezetükben élő beteg, sérült és fogyatékos
emberek iránt.
A bevezető és kezdő szakaszban az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt
fejlesztési terület a célok, feladatok megvalósítása során.
A tantárgy fontos feladata, a természettudományos kompetenciák megalapozása, a
problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlődése érdekében a tanulóknak az új ismeretek
megszerzéséhez, feldolgozásához, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben
való alkalmazásához szükséges készségeit, képességeit és szokásait folyamatosan és rendszeresen
fejlessze.
Ezért alapvető feladatként fogalmazódik meg a lényegkiemelő (megfigyelő), leíró, azonosító- és
megkülönböztető, rendszerező, adatértelmező, következtető képességek, kommunikációs és
vitakészség, az időben és térben való tájékozódási képesség, a méréshez és kísérletezéshez
szükséges képességek fejlesztése, szokások alakítása. Mivel a tanulók életkorukból következően
érzékszervi ún. perceptuális tanulásra képesek, a fenti készségek, képességek fejlesztése csak

akkor hatékony, ha a gyermekek a természettudományos ismeretszerzés és –feldolgozás
módszereire épülő tevékenységek révén, cselekvő úton tanulnak. A természettudományos
ismeretszerző módszerek, melyekre a tanulási tevékenységeknek épülni kell: a megfigyelés,
leírás, összehasonlítás, csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, következtetés, becslés, mérés,
feltételezés, kísérletezés. Az egyszerű megismerési, tanulási módszerek megtanítása,
begyakorlása, alkalmazása keltse fel – a gondolkodás fejlettségéhez illeszkedő mértékben – a
természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt.
Fejlesztési követelmények:
Tájékozódás a természettudományról, a megismerés módszereiről
A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei értékei iránt. Érdeklődésének megfelelően jusson
ismeretekhez a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges
ismerethordozók segítségével. Legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és
folyamatait észlelni és azokat elemi szinten megfigyelni, a természeti és technikai tárgyakkal,
jelenségekkel összefüggő elképzeléseket megfogalmazni. Aktívan vegyen részt a megfigyelések
elemzésével kapcsolatos megbeszéléseken. Építsen előzetes ismereteire, tanítói segítséggel
tájékozódjon egyszerű forrásanyagokból. Tanítói irányítással végezzen egyszerű kísérleteket,
vizsgálatokat a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelésére.
Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja
azokat balesetmentesen. Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában.
Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú
csoportosításában. Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen fogalmazza meg, és
rajzban, írásban rögzítse. Értelmezze az egyszerű képi és szöveges információkat.
Korának megfelelő nyelvi megformálással számoljon be megszerzett ismereteiről.
Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi
jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában. Vesse össze a természeti és az ember alkotta
környezetről különféle módon szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különböző
csoportok szerint. Vizsgálódásainak eredményeit elemezze, értelmezze.
Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket. Alkalmazza a tanultakat a mindennapi
élet problémáinak megoldásában.
Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges
életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és ezért becsülje
meg környezetének értékeit. Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek (mentők, tűzoltók,
rendőrség, polgári védelem) munkájáról. Fejlődjön alkalmazkodó képessége veszélyhelyzetben
(menekülés, segítségkérés).
Tájékozódás az élő élettelen természetről
Érzékszervi megfigyelés segítségével szerezzen információkat a környezetében előforduló
fontosabb élő és élettelen tárgyakról. Felismert tulajdonságaik alapján tudja csoportosítani

azokat. Különböztesse meg a tárgyakat és anyagokat tulajdonságaik alapján és tudja ezt
életkorának megfelelő nyelvhasználattal kifejezni. Ismerje fel a használati tárgyak anyagát,
készítsen egyszerű használati tárgyakat. Fedezze fel – gyermeki elképzeléseinek megfelelően –
az anyag szerkezeti tulajdonságait. Tapasztalat alapján ismerje fel a halmazállapotokat, a
tudományos értelmezésnek megfelelően.
Kísérletek kapcsán ismerkedjen az anyagok kölcsönhatásaival, figyelje meg az ebből adódó
változásokat. Játékos tevékenységek keretében szerezzen tapasztalatot a hang, a fény és a hő
terjedésével kapcsolatban. Ismerkedjen a háztartásban előforduló energiahordozó és technikai
eszközökkel, és ismerkedjen meg a működésükkel kapcsolatos balesetforrásokkal. Legyen
tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges
fejlődéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától. Érdeklődjék az iránt, hogy
mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök a háztartás
leggyakoribb veszélyforrásai.
Tájékozódás az időben és térben
A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje meg a ciklusok
ismétlődését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást, mutassa be egyszerű
példákon. Tájékozódjon a mindennapok időviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok és évszakok
változását. Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életünket meghatározó
időtartamok becslésében. Saját tapasztalat alapján vegye észre az idő múlását, az élőlények –
közöttük saját maguk – változását, a változások szabályszerűségét, annak okait.
Fejlődjön térérzékelése és térérzete az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek becslésével,
mérésével. A környezetében előforduló tárgyak méretét viszonyítsa saját testméreteihez, majd
szabvány mértékegységekhez. Tájékozódjon a lakóhelyén, és annak környékén tudjon
útbaigazítást adni. Térkép segítségével figyelje meg, hogy Magyarországon belül hol találhatja
meg saját lakóhelyét. Ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének
formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival.
Hasonlítsa össze lakóhelye tájképi sajátosságait más hazai tájakkal. Beszélgetés szintjén legyen
fogalma a földön kívüli térségek létének felismeréséről, az égitestekkel kapcsolatos
elképzelésekről. A hozott elemi információk és ismeretek gyűjtése alapul szolgáljon a
tudományos kép formálására.
Információhordozók az ismeretek szerzésében
Az érzékelést, mint alapvető információszerzést használja az ismeretek összegyűjtéséhez.
Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás,
kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos
ismereteit felkészültségének megfelelő könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de
sok téves nézettel is találkozhat. Fejlődjön elemző, kritikai képessége életkorának megfelelő
kommunikációs helyzetekben.
Fogalmazzon meg kérdéseket különböző információhordozó eszközökből szerzett ismereteiről.
Érdeklődjön a tudósok munkája iránt.

Emberismeret, önismeret, honismeret
Aktívan vegyen részt az élet értelmezésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatos
beszélgetésekben. A születéssel, egyedfejlődéssel, öröklődéssel kapcsolatos elképzeléseit vitassa
meg tanítójával, és társaival. Ez alapul szolgáljon a tudományos nézetek későbbi közvetítéséhez.
Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az
egészségmegőrzés alapvető szabályait. Ismerje a korszerű táplálkozás , az egészséges életmód
feltételeit. Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. Fogadja el
a fogyatékkal élő embereket. Figyeljen meg emberi magatartásformákat és élethelyzeteket.
Ismerkedjen szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival.
Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülőföldje
és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. A tapasztalatok
összegyűjtése után képes legyen azokról beszélgetni, kérdéseket megfogalmazni, véleményt
alkotni. Fejlődjön önismereti képessége, ismerje fel saját külső és belső tulajdonságait, tudjon
azonosításokat és különbözőségeket megfogalmazni. Életkorának megfelelően ismerje hazája
természeti és társadalmi adottságait, legyen tisztában azzal, hogy mit jelent a nemzet, haza,
magyar fogalma. Gyűjtsön információkat a tananyaghoz kapcsolódóan híres emberekről.

1. évfolyam
Óraszám: 37 óra/év
1 óra/hét
Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Témakör

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása
Tájékozódás az élettelen természetről
Tájékozódás az élő természetről
Az ember és egészsége
Tájékozódás térben és időben
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés

Folyamatosan
8 óra
9 óra
5 óra
9 óra
6 óra

Az általános iskola bevezető szakaszán elsődleges feladat az élettelen és az élő természet
alapismereteinek és a természettudományos kompetenciák megalapozása.
Közvetlen környezetben tanítói irányítással megfigyelések végzése, a tapasztalatok elmondása
tanítói kérdések segítségével néhány mondatban és rögzítése írásban, rajzban a kommunikációs
kompetenciák fejlesztésével.
Mérések végzése, a megtanult mértékegységek helyes használata. A környezetükben előforduló
tárgyak méretének viszonyítása saját testükhöz. Megadott szempontok alapján csoportosítások
végzése. Gyakorlat megszerzése a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek elemi szintű
összehasonlításában.
A napszakok, a napok, a hónapok és az évszakok felsorolása helyes sorrendben. Az évszakok
időjárásának, a természet évszakos változásának ismerete.
A tárgy és az anyag fogalma, környezetük legfontosabb anyagfajtái, azok halmazállapota. Az
anyagok érzékelhető tulajdonságai. Helyzetet és helyet meghatározó fogalmak (előtte, mögötte,
mellette, felette, alatta, közötte).
Tájékozódás időben és térben, pl. a lakóhelyen és annak környékén.
Az otthon és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrások megismerése, a
biztonságos közlekedés szabályainak betartása.
A lakóhelyük főbb jellegzetességei, múltja és hagyománya.
Az élőlények főbb jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása szóban és írásban, rajzban. Az
élőlény jellemző jegyeinek felsorolása.
A testrészek ismerete. Helyes test és fogápolás. Tájékozódás a saját testükön.
Környezettudatos magatartás, a természet szépségeinek óvása, védése.

A megismerési módszerek alapozása
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret

Témák, tartalmak

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Tapasztalatszerzés a
környezetről
az
osztályteremben és az Magyar irodalom
Környezettudatosságra
osztálytermen kívül
nevelés
séták és kirándulások (tapasztalatok
Megfigyelés,
során.
összehasonlítás,
megfogalmazása,
A tanulás tanítása
csoportosítás a tanulók
elmondása,
közvetlen környezetében
leírása)
lévő tárgyak, élőlények
érzékelhető tulajdonságai A
megfigyeltek
Anyanyelvi
körében.
pontos
kommunikáció
megfogalmazása
Matematika
tapasztalatok szóban. Saját korábbi
(szóbeliség,
írásbeli A
élőszóban, élményeikről néhány (becslés, mérés,
munka, képi információ kifejezése
rajzban
tanítói mondatos beszámoló mértékegységek)
feldolgozás,
információkezelés,
Gazdasági nevelés

Folyamatosan

problémamegoldás,
segítséggel.
lényeg
kiemelése,
példakeresés,
kommunikáció,
értékelés)
Csoportosítási
szempont észrevétele.
Matematikai
kommunikáció

szóban.
Technika
életvitel

A tanuló közvetlen
környezetében
(gyűjtemények
élőlények
készítése
a
megfigyelése a tanító tárgyakból)
irányításával.

(gondolkodás
fejlesz- Ismerkedés az iskola
tése, problémamegoldás, épületével, tantermekkel,
alternatíva-állítás,
kiszolgálóhelyiségekkel.
analógiák felismerése)
Tapasztalatok rajzos
Ismerkedés az iskola rögzítése.
közvetlen környezetével.
Elnevezés, címer.

Természettudományos
kompetencia
(magyarázatok,
előrejelzések, kölcsönhatások
felismerése, kísérletek,
kritikus
gondolkodás,
döntéshozatal, műszaki
műveltség,
rendszerszemlélet,
alkotóképesség, valószínűségi
szemlélet, történetiség
követése,
összehasonlítás, osztályozás,
rendszerezés,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás,
kapcsolatok keresése)
A hatékony
tanulás

önálló

(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása,
beépítése,
figyelem
összpontosítása, tanulás
iránti motiváció)

A korábbi személyes
Az
iskolás
élettel élmények beépítése.
kapcsolatos életmódbeli
szokások
tudatosítása,
gyakoroltatása.
Helyes viselkedés és
megfelelő öltözködés az
iskolában.
Az iskolában dolgozók
foglalkozásának
összehasonlítása.
Megszólításuk, köszönés,
udvariassági
formulák
használata.

–

A
valóságban
megfigyelt jellemzők
felismerése
fényképen és rajzon.

Anyagok,
tárgyak,
képek,
szókártyák
csoportosítása
tetszőleges
és
megadott szempont
szerint.

A megismert élőlények,
jelenségek
felismerése
képeskönyvek, diaképek,

Rajz
(Tapasztalatok
kifejezése
rajzban)

filmfelvételek
segítségével.

Szociális és állampolgári
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
társas aktivitás, önfejlesztés, pozitív gondolkodás,
környezettudatosság)

Feladatértés
bizonyítása aláhúzással,
összekötéssel, színezéssel.

2.Tájékozódás az élettelen természetről
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret

Témák, tartalmak

A tanulás tanítása

Milyen
tárgyak
vesznek
körül
bennünket? Hogyan
függenek össze a
tárgyak
anyagi
tulajdonságai
a
felhasználásuk
módjával?

Testi és lelki egészség

Ismeretek:

Hon és népismeret
Környezettudatosságra
nevelés

Tárgyak (anyagok)
tulajdonságai
(átlátszóság,
Anyanyelvi
keménység,
kommunikáció
rugalmasság,
(szóbeliség,
képi érdesség-simaság,
információ feldolgozás, forma, szín).
példakeresés)
Mesterséges
és
természetes anyagok
Matematikai
a környezetünkben
kommunikáció
található tárgyakban.
(gondolkodás
fejlesztése,
analógiák
felismerése)
A nap időtartama, a
Természettudományos napszakok
váltakozása,
kompetencia
jellemzői.
(megfigyelés,
magyarázatok,
előrejelzések,
Az
időjárás
kölcsönhatások
felismerése,
oksági elemeinek
megfigyelése:
gondolkodás,

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A tanteremben található
tárgyak
csoportosítása
különböző
szempontok
szerint
(érzékszervekkel
vizsgálható tulajdonságok, Magyar
anyag, méret, felhasználás). irodalom
Természetes és mesterséges (irodalmi
anyagok megkülönböztetése szemelvények,
ünnepi
a környezet tárgyaiban.
műsorok)
Kapcsolat keresése az anyag
tulajdonságai
és
felhasználása
között
egyszerű példák alapján. A Matematika
körültekintő munkavégzés
(időmérés,
fontosságának felismerése.
mértékek)
Egyszerű beszámoló szóban
a napi időjárásról, a
különböző
napszakokban
Rajz
történtekről.
Az időjárás elemeinek és (képi rögzítés)
változásának megfigyelése,
rajzos rögzítése. Időjárási
napló készítése.
Az időjárás élőlényekre
gyakorolt
hatásának
megfigyelése,
konkrét
példák gyűjtése. A víz
halmazállapotai
és
a
csapadékformák

modellalkotás)
A hatékony
tanulás

napsugárzás,
összekapcsolása.
hőmérséklet,
szél,
önálló felhőzet, csapadék.

A víz megjelenési
a
(új
ismeretek formái
természetben:
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem összpontosítás) Az
időjárás
megfigyelése során a
különböző
Szociális
és víz
megjelenési
állampolgári
formáinak
kompetencia
felismerése: eső, hó,
(társas
aktivitás, zúzmara, dér, jég, hó,
önfejlesztés,
pozitív köd, pára.
gondolkodás,
A víz halmazállapotegészségtudatosság,
változásai (olvadás,
környezettudatosság,
párolgás,
társadalmi érzékenység) fagyás,
lecsapódás),
ezek
kapcsolata
a
hőmérséklet
változásával.

Napszakok,
hónapok,
évszakok sorba rendezése
időrend alapján.
Évszakok
jellemző
időjárásának
és
a
szélsőséges időjárás okozta
veszélyhelyzeteknek
(villámcsapás,
vihar,
hóvihar, áradás stb.) a
felismerése képről, filmről.
Példák keresése a víz
halmazállapot-változásaira a
háztartásban
és
a
természetben.

Az évszakokhoz kapcsolódó
ünnepek,
szokások
A
szélsőséges megismerése (pl. szüret,
időjárás
okozta Márton-nap,
karácsony,
veszélyhelyzetek és a regölés, húsvét, madarak és
védekezés
fák napja), részvétel a
lehetőségei.
helyben
hagyományos
ünneplésben, népszokásban.
Az
évszakok
jellemző időjárása.
Ünnepek
megrendezése
iskolai szinten és az
Az
évszakok osztályban.
sorrendje, a hónapok
neve és sorrendje.
Az
évszakokhoz
kapcsolódó ünnepek,
helyi szokások.

3. Tájékozódás az élő természetről
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Gazdasági nevelés

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Az élő és az élettelen Életjelenségek
közötti különbség.

Környezettudatosságra
nevelés

A
közvetlen
környezetben
előforduló
gyakori
A tanulás tanítása
növények
megfigyelése.
Őszi
Testi és lelki egészség
növények,
tavaszi
növények.
(mérete,
Anyanyelvi
alakja, színe, illata,
kommunikáció
jellemző
részei,
(szóbeliség,
képi élőhelye).
információ feldolgozás,
Elemi ismeretek a
információkezelés,
lényeg
kiemelése, növénygondozásról
(magvetés,
ültetés,
példakeresés,
öntözés).
kommunikáció
értékelés)
Természettudományos
kompetencia
(megfigyelés,
magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése,
rendszerszemlélet,
alkotóképesség,
összehasonlítás,
osztályozás,
rendszerezés
kapcsolatok keresése)
A hatékony
tanulás
(új
elsajátítása,

önálló

A
tanuló
közvetlen
környezetében
gyakran
előforduló növények és
állatok
megfigyelése,
érzékszervi
tapasztalatszerzés a tanító
irányításával.

Magyar
irodalom
(irodalmi
szemelvények,
állatmesék,
versek)

A sokféleség bemutatása.
A valóságban megfigyelt
jellemzők
felismertetése Technika
fényképen és rajzon.
életvitel

és

(növényültetés)
A közvetlen környezetben
előforduló
gyakori
növények, állatok, növényi Rajz
részek
(pl.
levelek,
termések) közül néhány (képi rögzítés)
megfigyelése,
lerajzolása,
egyszerű
csoportosítások
hasonló
tulajdonságaik
alapján.
Növény
csíráztatása,
ültetése,
életfeltételek
megfigyelése.
Növények gondozása az
osztályban, az iskolakertben
(öntözés, tápoldat készítése,
ültetés, magvetés).

ismeretek
Tanítói

kérdésre

egy-egy

feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása, tanulás
iránti motiváció)

élőlény jellegzetességeinek
felsorolása.
Mesterséges és természetes
életközösség
összehasonlítása
(sokféleség, változatosság –
és mintázatok – alapján).

Életközösség:
mesterséges
természetes
életközösség.

Az élővilág sokféleségének
tisztelete.

Élőhely.
Szociális
állampolgári
kompetencia

és Veszélyeztetett fajok.

Táplálkozási
kölcsönhatások:
(önértékelés, nyitottság, ragadozás,
empátia,
társas növényevés.
aktivitás, önfejlesztés,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
felelősségérzet,
A
közvetlen
normatudat,
környezetben gyakran
viselkedési, magatartási előforduló
állatok,
szabályok megértése, társállatok
alkalmazása,
stressz, megfigyelése (mérete,
frusztráció kezelése)
alakja, színe, szaga,
hangja,
mozgása,
táplálkozása, jellemző
tevékenységei,
szaporodása)

Az életközösség növényei és
állatai közötti jellegzetes
kapcsolatok felismerése. A
természetvédelem
jelentőségének felismerése.
Otthon tartott kisállatok
megfigyelése
(mérete,
alakja, színe, mozgása,
életmódja,
szaporodása),
megismerése, gondozásuk
elemi ismerete. Kérdésre az
állat
jellegzetességeinek
felsorolása.

Madáreleség
magokból.

A téli életmód. Az
állatok megfigyelése Élőlények
megadott
télen.
alapján.
Téli madárvédelem.

készítése

csoportosítása
szempontok

A költöző madarak
A mese és a valóság
visszatérése
összevetése
dramatikus
Az
élőlények helyzet-játékokban.
csoportosítása
Állatmesék
valóság.

és

a

Az ember és egészsége - Az ember, mint gondolkodó lény, Isten teremtménye
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Testi és lelki egészség

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Testünk főbb részei

Tájékozódás a saját testen.

Kapcsolódási
lehetőségek

Játékos gyakorlatok az
irányok,
helyzetek
megkülönböztetésére.
Magyar
irodalom

Felkészülés a felnőttlét Szervezetünk
megfigyelhető
szerepeire
ritmusai
(szívdobogás,
(mondókák,
lélegzés, alvás és Testük
működésének dramatikus
ébrenlét, mozgások). megfigyelése
különböző játékok)
Anyanyelvi
kommunikáció
hatásokra.
Pulzus, légzés számlálás
(szóbeliség,
írásbeli
nyugalmi helyzetben és Technika
munka,
képi Érzékszerveink
és
szerepe a környezet terhelés után.
Matematikai
életvitel
megismerésében.
kommunikáció
(öltöztetőbabák,
(számlálás,
becslés,
ruhák készítése)
mérés)
Az egészség és a
betegség.
Helyes testtartás. A Játékos
felismerési
megvilágítás
gyakorlatok.
Természettudományos szerepének
felismerése tanulás
kompetencia
Rajz
közben.
(magyarázatok,
(képi kifejezés)
Az évszaknak és az
előrejelzések,
időjárásnak
kölcsönhatások
A helyes napirend, étrend
megfelelő
felismerése,
összeállítása.
öltözködés.
A hatékony önálló
A helyes táplálkozási
tanulás
és
a
higiénés Öltöztetőbabák öltöztetése.
szokások
(új
ismeretek
tudatosítása,
elsajátítása,
Ruhák válogatása évszakok
feldolgozása, beépítése, alkalmazása a napi szerint.
gyakorlatban.
figyelem
összpontosítása,)
Gyógytea készítése.
Ismétlődő jelenségek

és (ritmusok)
megfigyelése
az
ember életében, a test
működésében.
(önértékelés, nyitottság,
empátia,
társas
aktivitás, önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
rendelkezés a fizikai és
mentális
egészségre
való ismeretekkel, s,
normatudat,
A tisztálkodás.
viselkedési, magatartási
szabályok megértése,
alkalmazása,
stressz,
frusztráció kezelése)
Szociális
állampolgári
kompetencia

Játékok,
dramatikus
helyzetgyakorlatok a helyes
öltözködéssel,
a
tisztálkodással,
a
betegséggel,
balesettel
kapcsolatban.

Óvodai szokások folytatása,
gyakorlása.
A
helytelen
szokások
megbeszélése.
Helyes
fogmosás gyakorlása.

A
leggyakoribb
balesetek
megelőzésének
módja.
Szituációs játékok.

Segítségkérés
balesetkor (mentők,
tűzoltók, rendőrség).

5. Tájékozódás térben és időben
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Aktív
állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Kapcsolódási
lehetőségek

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Saját
testhez
viszonyított irányok
(előtte,
mögötte,
mellette,
fölötte,
alatta,
jobbra,
balra

Játékos gyakorlatok az
alatta, fölötte, mellette,
közötte, előtte stb., a bal,
jobb
irányok
helyes
használatára.
Magyar irodalom
(szövegfeldolgozás)

Környezettudatosságra
nevelés
Az iskola
névadója.

neve, Az iskola épületének Technika
megismerése.
életvitel

Anyanyelvi
kommunikáció
Az
iskola
(szóbeliség,
írásbeli épületének
munka, képi információ megismerése,
feldolgozás,
információkezelés,
legfontosabb
helyiségei,
azok
Természettudományos rendeltetése.
kompetencia
(kölcsönhatások
felismerése,
Az
iskola
történetiség követése, környékének
összehasonlítás,
jellemző közterei.

Tájékozódás
épületében.

az

(közlekedés,
közlekedési
iskola eszközök)

A különböző helyiségek
rendeltetésének
Rajz
megbeszélése.
(képi rögzítés)
Az
egészséges
életkörülmények
igénylése.

Digitális kompetencia

Útvonalrajzok
készítése a lakhely
(IST
használat, és az iskola között.
információ kezelés)
Egy-egy
konkrét
példa
összehasonlítása.
Az
iskola
elhelyezése
a
Szociális
és
településen belül.
állampolgári
kompetencia
Az
(önértékelés, nyitottság, energiatakarékosság
lehetséges
esztétikai
érzék, megvalósítási
harmónia
közösségi módjainak keresése
az iskolán belül.
beilleszkedés,
Esztétikai – művészeti
Előnyök
és
tudatosság
hátrányok
(helyi,
nemzeti mérlegelése annak
kulturális
örökség mentén, érdemes-e
az
iskolába
tudatosítása
gépkocsival jönni.

Beszámoló az otthontól az
iskoláig vezető útvonalról
szóban, rajzzal, írásban.

Az iskola környékének
bejárása.

Ismerkedés a lakóhely
jellegzetességeivel
tanulmányi séta.

Gyűjtőmunka: a környék
épületei, jellegzetességei.

Csoportosítás
Az állagmegőrzés, szempontok

adott
szerint

és

takarítás,
(teremtett,
karbantartás és a környezet)
felelős
használat
jelentőségének
felismerése.

épített

A
település
(településrész)
neve.
A
tanuló
lakóhelyének
pontos címe.
Az iskola pontos
címe
A
környék
nevezetes épületei.
A
lakóhely
jellegzetességei.

Értékelés:
Az alábbi szempontok segítenek a tanulók értékelésénél:
Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni, tanítói kérdések alapján
Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről.
Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat helyes sorrendben. Nevezze
meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudjon mindegyikhez sorolni egy jeles napot.
Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit. Ismerje és használja a
helyet, helyzetet jelentő kifejezéseket. Ismerjen egy helyi tartományt.
Tudja családtagjainak nevét, saját születési idejét, helyét, pontos lakcímét.
Tanulja meg a magázó megszólítási formát.
Tudja megnevezni saját vallását, és azt, hogy melyik plébániához tartozik. Ismerje meg a piarista
kápolnát.

Ismerje az emberi test fő részeit, tudja elhelyezni sémán. Ismerje az öt érzékszervet. Ismerjen a
környezetből védett növényeket: tőzike, ciklámen.
Ismerjen védett állatokat: gólya, béka.
Ismerjen költöző madarakat: gólya, fecske, sárgarigó.
A tanulók félévkor és év végén kapnak szöveges értékelést, melyhez figyelembe vesszük az új
ismeretek elsajátításának mértékét, az összefüggések meglátását és megfogalmazását, valamint a
gyermek önmagához mért fejlődését.
Az éves munka során értékeljük a tanulók gyűjtő munkáját is.
A kerettanterv az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti, ezért a
következő tanévi fejlesztés feltételeit a 2. évfolyam végén határozza meg.

KÖRNYEZETISMERET
2.

évfolyam

Óraszám: 37 óra/év
1 óra/hét +Erdei iskola
Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Témakör

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása
Tájékozódás az élettelen természetről
Tájékozódás az élő természetről
Az ember és egészsége
Tájékozódás térben és időben
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés

folyamatosan
6 óra
11 óra
6 óra
6 óra
9 óra

Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
A bevezető szakasz első évfolyamán megkezdett természettudományos kompetenciák
továbbfejlesztése. Az azonos témakörök tartalma spirálisan egymásra épülve bővül. Az anyagok
vizsgálata, az érzékszervek szerepe a környezet megismerésében. A környezetben előforduló
anyagok érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. Megmérhető és nem meg-mérhető
tulajdonságok. A termesztett növények megfigyelése, növényi táplálékok. Vadon és a ház körül
élő állatok. Növények és állatok jellemző jegyei. Életjelenségek. Az ember legfontosabb szervei
és szerepük. A tájékozódás térben és időben témakör új eleme a település és környékének felszíni
formái.

1. A megismerési módszerek alapozása
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása

Témák, tartalmak

Matematikai
kommunikáció

Megfigyelés,
összehasonlítás,
csoportosítás,
vizsgálódás a tanulók
közvetlen
környezetében lévő
tárgyak,
élőlények
érzékelhető
tulajdonságai körében

Becslések, egyszerű
mérések alkalmilag
választott és szabvány
egységekkel (m, dm,
cm; kg, dkg; l, dl; óra,
perc, nap, hét, hónap,
év;
˚C)
tanítói
segítséggel.

Összehasonlítások
az Magyar
érzékletek alapján (pl. irodalom
nagyobb, hangosabb).
(tapasztalatok
Megfigyelések rögzítése megfogalmazása,
tanítói irányítással írásban. elmondása,
leírása)
Az iskola épületében és a
környéken található jelek,
jelzések
értelmezése.
Mérés, becslés, vázlatos Matematika
alaprajz
készítése.
Tájékozódás
vázlatrajz (becslés, mérés,
alapján.
mértékegységek)
A tanuló környezetében - a
természetben,
a
háztartásban, a lakóhelyen
található
gyakori
tárgyakból (pl.: lehullott
levelek, száraz termések,
kavicsok, üres csigaházak,
kelmedarabok,
címkék,
kupakok)
különböző
gyűjtemények készítése és
rendezésük.

(gondolkodás
fejlesztése, probléma
megoldás, alternatíva
állítás,
analógiák
felismerése)
A
tapasztalatok
kifejezése élőszóban,
írásban Mérések, mértékegységek
Természettudományos rajzban,
használata.
tanítói segítséggel.
kompetencia
(magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése, kísérletek,
kritikus gondolkodás,
döntéshozatal, műszaki
műveltség,

Kapcsolódási
lehetőségek

A dolgok érzékelhető
tulajdonságainak
leírás, megtapasztalása.

Anyanyelvi
kommunikáció
(szóbeliség,
írásbeli
munka, képi információ
feldolgozás,
információkezelés,
problémamegoldás,
lényeg
kiemelése,
példakeresés,
kommunikáció
értékelés)

Tanulói tevékenységek

A közvetlen és közvetett
tapasztalatszerzés
megkülönböztetése

A

tanulói

tapasztalatok

Technika
életvitel

–

(gyűjtemények
készítése
a
tárgyakból)

Rajz
(Tapasztalatok
kifejezése
rajzban)

rendszerszemlélet,
alkotóképesség,
valószínűségi
szemlélet, történetiség
követése,
összehasonlítás,
osztályozás,
rendszerezés,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás,
kapcsolatok keresése)

rögzítése
segítséggel
írásban.

A hatékony
tanulás

Kérdések megfogalmazása
az
összefüggések
keresésekor.

Szóbeli
vagy írásbeli
kérdésre rövid írásbeli
válasz adása önállóan.
Nem tanórán szerzett
ismeretekről rövid szóbeli
beszámoló adása.

önálló

(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása, tanulás
iránti motiváció)
Szociális
állampolgári
kompetencia

tanítói
rajzban és

Vélemények
megfogalmazása
helyzetelemzéskor

és

(önértékelés, nyitottság,
társas
aktivitás,
önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
környezettudatosság,)

2. Tájékozódás az élettelen természetről
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

A
tanuló
közvetlen
a környezetében
lévő
tárgyak és élelmiszerek
érzékelhető
tulajdonságainak
(alak,
szín, felület, alaktartás,
összenyomhatóság, illat,
hang
stb.)
A
környezetben íz,
előforduló anyagok
Érzékszerveink
szerepe
környezetünk
megismerésében.

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar
irodalom
(tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása)

érzékelhető
tulajdonságainak
(színének, alakjának,
hőmérsékletének,
felületének,
Anyanyelvi
keménységének,
kommunikáció
rugalmasságának,
szagának)
(szóbeliség,
képi ízének,
információ feldolgozás, megfigyelése.
példakeresés)
Testi és lelki egészség

Matematikai
kommunikáció

megtapasztalása.
Matematika
Az
érzékszervi (becslés, mérés,
tapasztalatokra
épülő mértékegységek)
felismerő
gyakorlatok
tapintással,
szaglással,
kóstolással,
látással,
hallással.
Technika
–
életvitel

Megmérhető és nem
meg-mérhető
tulajdonságok.

(gondolkodás
fejlesztése, analógiák
Az
anyagok
felismerése)
csoportosítása
(fa,
kelme, üveg, papír,
cserép, fém, ásvány
Természettudományos stb.).
kompetencia
Az
anyagok
tulajdonságai és a
(megfigyelés,
felhasználásuk,
magyarázatok,
hatásuk
közötti
előrejelzések,
kapcsolat.
kölcsönhatások
felismerése,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás)
Mely
tárgyak
veszélyt
A hatékony önálló jelentenek
tűz esetén? Hogyan
tanulás
lehet megelőzni a
(új
ismeretek tűzeseteket? Mit lehet
tenni tűz esetén?
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítás)
Az égés folyamata
feltételek,
Szociális
és (égési
égéstermékek,
éghető
állampolgári
és
éghetetlen
kompetencia
anyagok).
Éghető
anyagok
a
(társas
aktivitás,
önfejlesztés,
pozitív környezetünkben.
gondolkodás,
A gyufa használata.
egészségtudatosság,

(anyagok
tulajdonságai)
Összehasonlítások, sorba
rendezések az érzékletek
és mérések alapján.
Kapcsolat
keresése
a
tulajdonság és a funkció
között.
A tapasztalatok lejegyzése, Rajz
rendezése
tanítói
segítséggel.
(Tapasztalatok
kifejezése
Az
anyagok
azon rajzban)
tulajdonságainak
észrevétele, amelyek miatt
a
környezetet
szennyezhetik,
veszélyeztethetik.
A
környezetben
lévő
tárgyak
csoportosítása
aszerint, hogy tűzveszélyes
(gyúlékony), éghető vagy
éghetetlen-e.
Égés
vizsgálatán keresztül az
égés
feltételeinek
megállapítása. Kapcsolat
keresése az égés feltételei
és a tűzoltás módja között.
Felkészülés vészhelyzetre.
A fegyelmezett cselekvés
fontosságának felismerése.
A tűzoltók munkájának

környezettudatosság,
társadalmi
érzékenység)

Irinyi János mint a értékelése.
gyufa feltalálója.
Tűzvédelem,
a
tűzoltás
alapelvei, A
környezetünkben
eszközei.
előforduló
kristályos
anyagok
csoportosítása
(például: kvarc – az üveget
karcolja, kalcit – az üveget
Miért tesznek a friss nem karcolja és körömmel
zúzódásra
jeget? sem karcolható, gipsz –
karcolható).
Megrepesztheti-e
a körömmel
Példák
keresése
víz a sziklát?
kristályokra (ásványok).

Halmazállapotok: a
légnemű
anyagok
(gázok) kitöltik a
rendelkezésre
álló
teret; a folyadékok
térfogata változatlan,
de felveszik az edény
alakját; a szilárd
anyagok megtartják
formájukat.

Annak magyarázata, miért
praktikusabb a folyadékok
térfogatát és a szilárd
anyagok tömegét megadni.
Tömeg- és űrmértékek
leolvasása (élelmiszeripari
termékekről,
illetve
mérőeszközökről),
kapcsolat
keresése
a
deciliter és liter, illetve a
gramm/dekagramm,
valamint
a
dekagramm/kilogramm
között.

Környezetünk
legkeményebb
anyagai a kristályok:
ilyenek a drágakövek, Kapcsolat keresése a víz
halmazállapot-változásai
a gyémánt.
és köznapi alkalmazásai
között
(például hűtés
jégkockával,
melegítés
Térfogatés gőzzel).
tömegmérés,
Tömeg- és térfogatmérés
mértékegységek
(deciliter,
liter, víz fagyasztása és olvadása
során.
dekagramm,
kilogramm).
Oldatok készítése. Az
csoportosítása Vizuális kultúra:
Oldat. Vízben való anyagok
vízben való oldhatóság csendéletek
oldhatóság.
szerint. A meleg és hideg gyümölcsökkel,
való
oldódás ételekkel.
A melegítés és hűtés vízben
összehasonlítása.
a mindennapokban.

Folyadékok és a levegő
hőmérsékletének mérése.
Ének-zene:
étkezéssel
kapcsolatok
dalok.

Hogyan
védjük
testünket a hideg, a
meleg, a szél és a
csapadék ellen?

az

Napi és éves ritmus
megfigyelése a növény- és
A
Celsius-skála, állatvilágban,
a Technika,
hőmérséklet. Példák a tapasztalatok
rögzítése életvitel
és
növények
rajzzal vagy írásban.
gyakorlat:
a
fényviszonyokhoz, az
főzés,
illetve
állatok
változó
ételkészítés; az
hőmérsékleti
élelmiszerek,
viszonyokhoz történő
ételek tárolása;
alkalmazkodására.
egészséges
táplálkozás,
étrend.
Élelmiszerek.
Milyen
élelmiszerekből
érdemes
csak
mértékkel
fogyasztani?
Mit kezdhetünk
maradék étellel?

a

A
leggyakoribb
élelmiszerek
energiatartalma
(alacsony, magas), a
tápanyagok
fajtái
(fehérje,
zsír,
szénhidrát).
Táplálékpiramis.

Élelmiszerek
csoportosítása
növényi,
állati eredet alapján.
Élelmiszerfajták
csoportosítása
energiatartalmuk (magas,
alacsony),
illetve
tápanyagtartalmuk alapján.

A táplálkozás, az életmód
és az ideális testsúly
elérése/megtartása közötti
Az ideális testsúly kapcsolat felismerése.
jelentősége: elhízás,
alultápláltság
Az étkezéssel kapcsolatos
veszélyei,
példa szokások (például nyugodt
hiánybetegségre:
a környezet,
skorbut.
folyadékfogyasztás,
levesek)
biológiai
Szent-Györgyi Albert

úttörő szerepe a C- hátterének felismerése.
vitamin
előállításában.
A gyorsétkezés előnyeinek
és
hátrányainak
Az
emésztéshez összegyűjtése,
nyugalomra
van mérlegelése.
szüksége
a
szervezetnek.
Egy hagyományos helyi
Alapvető
konyhai étel elkészítésén keresztül
műveletek:
aprítás, a
főzési
folyamat
melegítés,
hűtés, lépéseinek értelmezése.
fagyasztás, szárítás,
forralás. A konyhai Ételek
csoportosítása
higiénés szabályok.
aszerint, hogy mennyire
romlandóak.
Az ételmérgezés okai
és következményei.
Az
ételmérgezés
tüneteinek felismerése, a
veszélyeinek megértése.

3. Tájékozódás az élő természetről
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása

Kapcsolódási
lehetőségek

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

A
termesztett
növények
megfigyelése,
leírása, vizsgálata.

Tapasztalatszerzés előzetes
megfigyelési szempontok
alapján
a
különböző Magyar
élőhelyek (a település, a irodalom
kert, az erdő, a mező, a
vízpart) élővilágáról.
(tapasztalatok
megfogalmazása,
Tanulmányi séta
elmondása,
leírása)
Gyűjtőmunka: termések,
növényi részek gyűjtése.

Csoportosításuk,
felhasználásuk
szerint.

Testi és lelki egészség

Matematika
Anyanyelvi
kommunikáció
(szóbeliség,
képi
információ feldolgozás, Növényi

(becslés, mérés,
mértékegységek)
Saláták

zöldségből,

példakeresés)

táplálékaink.

ívólevek préselése.

Matematikai
kommunikáció,
mérések,
következtetések,

Gyümölcsök,
Gyümölcssaláta készítése
zöldségek szerepe az
egészséges
táplálkozásban.

Technika
életvitel

–

(gyűjtemények ,
tablók készítése
(gondolkodás
a
tárgyakból,
fejlesztése, analógiák
Gyűjtőmunka: vadon és saláták)
felismerése)
A vadon élő és a ház körül élő állatok.
tenyésztett,
vagy
Természettudományos kedvtelésből
kompetencia
társként
tartott
állatok élete közötti
(megfigyelés,
különbség.
magyarázatok,
előrejelzések,
Rajz
kölcsönhatások
Időmérések
végzése,
felismerése,
oksági
mértékegységeinek
(Tapasztalatok
gondolkodás,
kifejezése
használata.
modellalkotás)
Tájékozódás
az
rajzban)
időben.
Az élőlények változásának
A hatékony önálló
megfigyelése az időben
tanulás
(növekedés,
fejlődés,
pusztulás).
(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
Az idő és az életmód
összpontosítás)
Az
állatok kapcsolatának észrevétele
viselkedésének
(téli
álom,
költöző
Szociális
és megfigyelése, leírása, madarak,
lombhullatás,
állampolgári
összehasonlítása.
több évig élő növények
kompetencia
(társas
aktivitás,
önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
társadalmi
érzékenység)

Élőlények jellemző jegyei:
(pl. növény, állat, fásszárú,
lágyszárú, egy évig élő,
Élőlények
csoportosítása
a több évig élő; emlős,
jellemző
jegyek madár).
alapján
Az
életközösségek
A megfigyelt jelenség összetettségének
okainak
keresése, felismerése.
annak
észrevétele,
hogy egy adott ok Annak magyarázata, miért
megléte befolyásolja bonyolult feladat az állatok

a jelenség létrejöttét
(életfeltételek).
Az
ismétlődő jelenségek,
tevékenységek
észrevétele.

megfelelő állatkerti tartása.
Állatok
csoportosítása
(ragadozó,
növényevő,
mindenevő).
Egyed,
csoport
életközösség
megkülönböztetése
konkrét esetekben.

és

Az állat- és növénykertek
munkájának értékelése.
Gyűjtött
anyagok
rendezése, tablókészítés.

4. Az ember és egészsége
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A 8-9 éves gyermek helyes Magyar
Életműködéseink
főbb
jellemzői napirendjének kialakítása. irodalom
Felkészülés a felnőttlét (mozgás, táplálkozás,
légzés, fejlődés).
Rajzos napirend készítése. (tapasztalatok
szerepeire
megfogalmazása,
elmondása,
leírása)
Különböző
mérések
Anyanyelvi
kommunikáció
elvégzése saját testen.
Testtömeg,
magasság,
(szóbeliség,
írásbeli
derékbőség, csípőbőség, Matematika
mellbőség,
fejkerület,
munka,
képi
lábméret,
hőmérséklet (becslés, mérés,
Matematikai
mérése.
kommunikáció
mértékegységek)
Testi és lelki egészség

(számlálás,
mérés)

becslés,
Adatok összehasonlítása a Technika
születési adatokkal.
életvitel

Természettudományos
kompetencia
Legfontosabb
szerveink
szerepe Fogalomalkotás
(megfigyelések,

–

belső (gyűjtemények ,
tablók készítése

magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése,
A hatékony
tanulás

életünkben

szerveinkről, szerepükről.

a
tárgyakból,
saláták)

Kísérletek
lufival,
vérnyomás, lázmérés,
szívdobogás, pulzusszám,
lélegzetvételek száma.

önálló

(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése, A helyes fog- és
figyelem
testápolás.
összpontosítása,)
A fogorvos és az
Szociális
és orvos
gyógyító
állampolgári
munkája.
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
empátia,
társas
aktivitás, önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
rendelkezés a fizikai és
mentális
egészségre
való ismeretekkel, s,
normatudat,
viselkedési, magatartási
szabályok megértése,
alkalmazása,
az
egészségre
káros
szokások elutasítása)

Rajz
Napiés
hetirend
tervezése, a megvalósítás (napirend
értékelése.
rajzolása)

Osztálytárs, fiatalabb és
idősebb testvér, szülő,
illetve
más
felnőtt
testméreteinek mérése, az
adatok összehasonlítása,
A
környezet relációk megfogalmazása.
szervezetünkre
Az érzékszervek védelmét
gyakorolt
biztosító
szabályok
leggyakoribb
és
ártalmas hatásai (pl. megismerése
napsugárzás, hő, zaj, gyakorlása, alkalmazása.
szennyezett
levegő,
víz, talaj, erős fény, a
képernyő
hatása,
vérszívó élősködők).
Fogés
testápolási
technikák gyakorlása.
Az
egészséges
táplálkozás jellemzői Fogváltás, fogszabályozás.
a
különböző
évszakokban.
A
folyadékfogyasztás
szerepe.
Beszélgetések, dramatikus
gyakorlatok a sérülés,
Az
élőlények betegség,
gyógyítás,
energiaszükséglete és gyógyulás, a fogyatékos,
életmódja
közötti sérült emberekhez fűződő
kapcsolat.
viszonyok témakörében.

Fogyatékos,
embertársaink.

A nyári megnövekedett
folyadékigény
magyarázata. A réteges
öltözködés
szerepének
sérült megértése.

Öltözködési
tanácsok
adása időjárás-előrejelzés
értelmezése alapján.
A szélsőséges időjárás
okozta veszélyhelyzetek és
a védekezés lehetőségei.
A
segítségnyújtás
módjainak megismerése
szituációs gyakorlatokban.

5. Tájékozódás térben és időben
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Aktív
állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Út az otthontól az Tapasztalatgyűjtés
iskola környékén:
iskoláig.

Kapcsolódási
lehetőségek

az Magyar
irodalom

Séta, kirándulás a település (tapasztalatok
környékének
nevezetes megfogalmazása,
helyeire.
elmondása,
Az
iskola
leírása,
Környezettudatosságra környékének
népköltészet,
megfigyelése
nevelés
népművészet)
(közterületek,
közlekedési eszközök, Az iskola környékének,
üzletek, a szabadidő nevezetes
épületeinek,
eltöltésének
helyei, természeti
formáinak
Anyanyelvi
intézmények,
megfigyelése,
kommunikáció
nevezetes és érdekes számbavétele,
sorba
(szóbeliség,
írásbeli épületek, helyek, a rendezése.
munka, képi információ felszín formái).
feldolgozás,
információkezelés,
Rajz- és képgyűjtemények,
közlekedési
táblák
Természettudományos
készítése.
kompetencia
(kölcsönhatások
felismerése,

történetiség követése,
összehasonlítás,

Matematika
(becslés, mérés,
mértékegységek)

Digitális kompetencia
(IST
használat,
információ kezelés)

Technika
életvitel

–

(közlekedés,
makett készítés)
A
település
és A település
jellemző
környéke felszínének természeti
formáinak
jellemző
formái, megfigyelése
(síkság, Rajz
vizei.
dombok, hegyek, völgyek,
(önértékelés, nyitottság,
patakok,
folyók), (napirend
elnevezése, felismerése.
rajzolása,
esztétikai
érzék,
népművészeti
Domborzat
kialakítása tárgyak
harmónia
közösségi
agyagból, gyurmából.
beilleszkedés)
gyűjtése,)
Szociális
állampolgári
kompetencia

és

Természeti
értékeinek,
A
településhez szépségének felfedezése
Esztétikai – művészeti fűződő
hagyományok,
tudatosság
mesék,
mondák,
Helytörténeti
(helyi,
nemzeti történetek.
bemutatóhely,
kiállítás
kulturális
örökség
(Thúry
tudatosítása
A település utcái, megtekintése.
György Múzeum)
házai egykor.
emlékek,
A település lakóinak Történetek,
mondák
gyűjtése,
élete régen és most.
olvasása.
Helyi
Nagykanizsa
régi hagyományok ápolása.
képeslapokon,
Kiállítás rendezés.
könyvekben,
fényképeken.

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:
Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján.
Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Ismert
témakörben megadott szempont szerint csoportosítson. Legyen képes méréseket végezni,
használja helyesen a tanult mértékegységeket.
Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes
sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Mutasson be a tanult
élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit. Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és
használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette)
kifejezéseket. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismertessen egyet a település
hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.
Tudja hazája, annak fővárosa nevét.
Tudja iskolájának pontos nevét, címét.
A családban kialakult közösségi szabályokat tartsa be. Legyen állandó otthoni munkája.
Tudja tanítója, osztálytársai nevét.
Vegyen részt az iskola szépítésében, tisztántartásában.
Közlekedjen biztonságosan, a gyalogos közlekedési szabályokat tartsa be.
Járjon templomba, szentmisére, ott tudjon illedelmesen viselkedni.
Ismerje meg városunk legrégebben épült templomát. (Alsóvárosi templom)
Értékelési szempontok: a 2. évfolyamra:
Legyenek képesek a közvetlen környezetében tanítói irányítással megfigyeléseket végezni, a
tapasztalatokat tudják tanítói kérdések segítségével elmondani néhány mondatban és rögzíteni
írásban, rajzban.
Tudjanak méréseket végezni, használják helyesen a megtanult mértékegységeket. .
Megadott szempontok alapján tudjanak csoportosításokat végezni.
Legyen gyakorlatuk a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek elemi szintű
összehasonlításában.
Ismerjék az évszakok időjárását, a természet évszakos változását.
Tudják a tárgy és az anyag fogalmát, ismerjék környezetük legfontosabb anyagfajtáit, azok
halmazállapotát.
Tudjanak tájékozódni időben és térben, pl. a lakóhelyen és annak környékén.
Ismerjék meg az otthon és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat.
Tudják a biztonságos közlekedés szabályait.
Ismerjék a lakóhelyük főbb jellegzetességeit, múltját és hagyományát.
Legyenek képesek az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni.
Tudják az élőlény jellemző jegyeit felsorolni.
Ismerjék testük részeit és a helyes test és fogápolást.
Tudjanak tájékozódni a testükön.
Óvják, védjék a természet értékeit, szépségeit.

3-4. évfolyam
Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő
környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb
környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos
múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és
értelmezésére is alkalom nyílik.
A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a
módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb
megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a
természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb
évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló
munkavégzésre.
Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre
fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal
kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése
és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség
megalapozásához elengedhetetlen.
Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások
feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a
környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete,
ilyen megoldások értékelése és keresése.
Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka
értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesztése
jelenik meg kiemelt nevelési célként.
A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók
megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás (legyen
az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek
megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható
jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos
gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg
az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti
jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására.
Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának
kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében,
illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos
tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív
feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző
multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a
képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát.
Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tudatosság
fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.
A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása
jelentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a
környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak
megismerésében és gyakorlásában.

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy
választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az
azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek
pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség
fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.
A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása
hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat
újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják.

3. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét + Erdei Iskola
Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Témakör

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása
Tájékozódás az élettelen természetről
Tájékozódás az élő természetről
Az ember és egészsége, a mozgás fontossága
Tájékozódás térben és időben, Magyarország
megismerése
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés

folyamatosan
6 óra
7 óra
6 óra
9 óra
8 óra

Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
A tantárgy célja, hogy a tanulókban felkeltse az érdeklődést környezetük megismerése
iránt. A tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket fejleszt, amelyek segítik a
megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló ismeretszerzést, továbbá biztosítja, hogy a
tanulók megismerjék a különböző információhordozókat, és tudjanak azokból tanítói
segítséggel új ismeretekhez jutni.
Feladatuk továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő élő és
az élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros kapcsolatokat.
Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására.
A mindennapok tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és
működését, az anyag mennyiségi és minőségi változását.

A környezetünk élőlényeknek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az
ember felelősségét a környezetéért.
A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a haza iránti
szeretet, kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény. Igazodjanak el lakóhelyükön és a
környező világ jellegzetességeiben. A lakóhely megismerése során a hon és népismeret
fejlesztésével tanuljanak meg önállóan, szabályosan, balesetmentesen közlekedni.

1. A megismerési módszerek alapozása (folyamatosan)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
fejlesztési feladatok
A
tapasztalatok
Énkép, önismeret
Megfigyelés,
leírás, lejegyzése,
rendezése
Gazdasági nevelés
tanítói segítséggel.
Környezettudatosságra összehasonlítás,
csoportosítás,
Egyszerű
kísérletek
nevelés
vizsgálódás, egyszerű megfigyelése
és
A tanulás tanítása
kísérletek végzése a elvégzése.
Oksági
tanulók
közvetlen összefüggések keresése a
Anyanyelvi
kommunikáció
környezetében
lévő kísérletek tapasztalatai
(szóbeliség,
írásbeli tárgyak,
élőlények és
a
mindennapi
munka, képi információ érzékelhető
tapasztalatok között
feldolgozás,
tulajdonságai körében,
információkezelés,
a folyamatok nyomon
problémamegoldás,
követése,
egyszerű
lényeg
kiemelése, természeti jelenségek
példakeresés,
felismerése.
Mérések,
kommunikáció
méréssorozatok végzése
értékelés)
Becslések,
egyszerű
mérések
szabvány
Matematikai
kommunikáció
egységekkel (m, dm, Tapasztalatok
(gondolkodás
cm, mm; t, kg, g; l, dl, megjelenítése egyszerű
fejlesztése, probléma cl, ml, hl; óra, perc, ábrával, rajzzal.
megoldás, alternatívák, másodperc; ˚C) tanítói Saját
korábbi
analógiák felismerése)
segítséggel
tapasztalatok beépítése.
Természettudományos
kompetencia
A
tapasztalatok
Időmérő
eszköz
(magyarázatok,
általánosítása.
készítése,
kalibrálása.
előrejelzések,
Napóra
megfigyelése.
kölcsönhatások
Az anyag, energia, Időmérő
eszközök
felismerése, kísérletek, információ,
a csoportosítása
kritikus gondolkodás, rendszerek, illetve az (pontosság,
döntéshozatal, műszaki állandóság és változás használhatóság,
műveltség,
szemszögéből az idő esztétikum szerint).

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar
irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása,
hasonlatok,
metaforák,
szólásmondások
(az
idővel
kapcsolatban).
Matematika
becslés, mérés,
mértékegységek,
folyamat
mozzanatainak
időbeli
elrendezése;
időrend kezelése.
Ének-zene: ütem,
ritmus,
metronóm.
Technika
–
életvitel
gyűjtemények
készítése
a
tárgyakból
Rajz

rendszerszemlélet,
alkotóképesség,
valószínűségi
szemlélet, történetiség
követése,
összehasonlítás,
osztályozás,
rendszerezés,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás,
kapcsolatok keresése)

A hatékony önálló
tanulás
(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása, tanulás
iránti motiváció)
Szociális
és
állampolgári
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
társas
aktivitás,
önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
környezettudatosság,)

fogalmának megértése,
az
időegységek
alkalmazásának
fejlesztése,
az
időfogalom mélyítése.

Ismerkedés a közvetlen
tapasztalással
nem
megszerezhető
ismeretek
forrásaival
(gyermekenciklopédiák,
egyszerű
képes
határozók,
térképek,
álló- és mozgóképek).
A
tapasztalatok
kifejezése élőszóban,
rajzban, írásban tanítói
segítséggel.

Az idő múlása jeleinek Tapasztalatok
felismerése,
szóbeli kifejezése
leírása
az
emberi rajzban
egyedfejlődés
egyes
szakaszaiban.
A
születéssel,
gyermekvárással,
az
elmúlással kapcsolatos
gyermeki elképzelések
megbeszélése.

Gyermek-enciklopédiák,
könyvek használata adott
feldolgozási algoritmus
segítségével.
Tévéműsorok, reklámok
és az azokban esetleg
előforduló helyes és
téves
tájékoztatások
megfigyelése, elemzése
(pl.
táplálkozás,
gyógymódok).

2. Tájékozódás az élettelen természetről (3. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása

Témák, tartalmak
A
környezetben
előforduló anyagok
mérhető
tulajdonságai.
A
változások
megfigyelése.

Tanulói tevékenységek

Megfigyelések,
tapasztalatok,
mérési
eredmények
rögzítése
írásban önállóan, előzetes
megbeszélés után.
Mondatok, rövid szövegek
igazságtartalmának
Az olvadás és az eldöntése
tapasztalatok,
Anyanyelvi
kommunikáció
oldódás
megfigyelések alapján.
(szóbeliség,
írásbeli megkülönböztetése.

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar
irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása

Matematika
becslés, mérés,

munka, képi információ
feldolgozás,
információkezelés,
lényeg
kiemelése,
példakeresés,)
Matematikai
kommunikáció
(alternatíva-állítás,
analógiák felismerése)

Fagyás,
olvadás,
párolgás,
forrás,
lecsapódás
megfigyelése.
Halmazállapotváltozások
a
mindennapi életben.
A sós víz fagyásának
vizsgálatán keresztül
annak meglátása, miért
fagy be nehezebben a
tenger,
mint
az
édesvíz.
A
vízkörforgalom
egyes
lépésein
keresztül a már ismert
fizikai
változások
(párolgás, lecsapódás)
bemutatása,
az
ellentétes
irányú
folyamatok
felismerése.
Az
időjárási
jelenségek és az
anyag
tulajdonságainak
változása.
A
hőmérséklet
változása.

Természettudományos
kompetencia
(magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése, kísérletek,
kritikus gondolkodás,
döntéshozatal, műszaki
műveltség,
rendszerszemlélet,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás,
kapcsolatok keresése)
A hatékony önálló
tanulás
(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
Körfolyamat: a víz
összpontosítása, tanulás körforgalma
a
iránti motiváció)
természetben.
Sós
víz, édesvíz. Az
édesvízkészlet
mennyisége a Földön
a sós vízhez képest. A
víztakarékosság,
az
édesvíz-készlet
védelme
fontosságának
felismerése.

Vizsgálódás
mágnesekkel.
Az
iránytű
működésének
értelmezése.
Annak

Rövid szóbeli beszámoló a
megfigyelésekről,
tapasztalatokról.
Tapasztalatszerzés
a
különböző
anyagok
halmazállapotainak főbb
jellemzőiről.
A halmazállapot-változás
megtapasztalása,
feltételeinek előállítása.
Oksági
összefüggés
keresése a halmazállapotváltozás
és
egyes
hétköznapi
jelenségek
között.
Az anyagok változása, az
ennek folyamán megfigyelhető tulajdonságok
észrevétele
(pl.
égés,
oldódás, forrás).
Teendők tűz (pl. épülettűz,
erdőtűz, ruhatűz) esetén.
Önmentési gyakorlat.

Vizsgálatok a mágnességgel
kapcsolatban
(vonzás,
taszítás, a kölcsönösség
felismerése).
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan
talál
vissza
tavasszal a fecske az ősszel
elhagyott fészkére?
Hogyan tájékozódtak a
hajósok régen és most?

mértékegységek
Technika
–
életvitel
gyűjtemények
készítése
a
tárgyakból

Vizuális kultúra
Tapasztalatok
kifejezése
rajzban

megértése,
miért
jelentett az iránytű
feltalálása
hatalmas
segítséget
a
hajósoknak.

3. Tájékozódás az élő természetről (3. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség
Anyanyelvi
kommunikáció
(szóbeliség,
képi
információ feldolgozás,
példakeresés)
Matematikai
kommunikáció,
mérések,
következtetések,
(gondolkodás
fejlesztése, analógiák
felismerése)
Természettudományos
kompetencia
(megfigyelés,
magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás)

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

A
növények
életéhez
nélkülözhetetlen
környezeti
feltételek
vizsgálata.
A
hagyományos
életmód és a helyi
tudás
jelentőségének
megláttatása
a
környezet
és
fenntarthatósághoz
kötődően.
A
környezetés
természetvédelem
szerepének
felismertetése. Az
ember-természet
kapcsolat
mint
rendszer
értelmezése
konkrét
példán
keresztül.
A
tapasztalati tudás
értékelése.
A
természeti ritmusok
és ünnepeink, jeles
napjaink
közötti
kapcsolatok
felismertetése.

Élőhelyek,
életkörülmények,
a növények változásának
folyamatos
megfigyelése.
Példák keresése arra,
hogyan látták el az ártéri
gazdálkodásból
élők
táplálékigényüket
(növények, tenyésztett
állatok,
halászat,
vadászat),
hogyan
készítették
és
tartósították
ételeiket,
milyen
használati
tárgyakat és milyen
nyersanyagokból
készítettek,
hogyan
ügyeltek arra, hogy a
megújuló
természet
hosszú
távon
is
biztosítsa igényeiket.

A hatékony önálló
tanulás
(új
ismeretek
Problémák,
elsajátítása,
jelenségek,
feldolgozása, beépítése,
gyakorlati
figyelem

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása
kapcsolatos
hasonlatok,
szólás-mondások,
mesék,
mondák,
műalkotások

Vizuális
kultúra:
mesterséges
életközösségek (kert,
mező)
képi
megjelenítése;
zöldségés
gyümölcscsendéletek.

Életközösség
megfigyelése.
Az
élővilág
szerveződési
szintjeinek felismerése.
A megfigyelt élőhely
élőlényeinek
csoportosítása (gomba,
növény, állat, zöldség, Ének-zene: az egyes
élőlényekkel
gyümölcs).
Látogatás a piacon, a kapcsolatos dalok.
tanyán vagy a kertben.
Az
idényzöldségek,
idénygyümölcsök

összpontosítás)

Szociális
és
állampolgári
kompetencia
(társas
aktivitás,
önfejlesztés,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
társadalmi
érzékenység)

alkalmazások:
Mit érdemes venni
a piacon? Honnan
származik, és mire
utal
a
növény
elnevezés?
Mitől növekszik a
növény?
A
Nap
mint
energiaforrás.
A
napsugárzás hatása
az élővilágra.
Gombák,
növények, állatok.
Zöldségek,
gyümölcsök.
A
növény
részei
(gyökér, szár, levél,
virág, termés). A
mag.
Ehető
növényi részek.
Életszakaszok,
csírázás, fejlődés,
növekedés,
öregedés.
A
környezet
változásainak (pl.
fény,
talaj,
időjárás, szennyező
anyagok) hatása a
növények életére.
A növényi élet
évszakos ritmusa.
Az állatok életéhez
nélkülözhetetlen
környezeti
feltételek
vizsgálata.
A
környezet
változásainak
hatása az állatok
életére.
A
gazdálkodó
ember természeti és
épített

felismerése,
csoportosítása aszerint,
hogy
mely
ehető
növényi
részt
fogyasztjuk.
Példák
keresése
magra,
termésre.
Naptár készítése az
idényzöldségekről
és
idénygyümölcsökről.
Növény
fejlődésének
megfigyelése.
A
megfigyelt
élőhelyen
talált
növények
csoportosítása aszerint,
mely
életszakaszban Erkölcstan:
a
voltak.
természet tisztelete, a
hagyományok
jelentősége.
Egyszerű kísérletek az
életfeltételek
bizonyítására.
Növényhajtatás
különböző feltételekkel.
Növények
életkörülményeinek
vizsgálata.
Gyökér,
gyökérzet,
virág,
virágzat,
levéltípusok vizsgálata.
Egynyári,
kétnyári,
évelő
növények
összehasonlítása
a
szaporodásuk. szerint
Annak megértése, hogy
a helyi sajátosságokra,
problémákra
a
hagyományos
tudás
kínálja a legmegfelelőbb
megoldásokat.
A körültekintő emberi
beavatkozás
jelentőségének
felismerése.
A
vízvédelem szerepének
belátása.

környezetének
kölcsönhatása
az
ártéri
fokgazdálkodás
példáján.
Haszonállatok:
mézelő
méh,
szürkemarha,
mangalica, racka.
Haszonnövények:
alma,
meggy,
szőlő. Vadon élő
állatok:
kárász,
csuka,
nemes
kócsag,
fehér
gólya.
Gyógyés
fűszernövények:
galagonya, szeder,
menta.
Az
állatok
évszakok szerinti
viselkedése.
A növények és
állatok kapcsolata,
egymásrautaltsága

Helyes
viselkedésünk
természetben.

Az ember szerepének
tisztázása
a
környezetében élő más
élőlények
életfeltételeinek
alakításában.
Az életközösségek és a
tápláléklánc
összefüggéseinek
vizsgálata.
Különböző
állatok
viselkedésének,
életmódjának,
az
élőhelyükhöz és más
élőlényekhez
fűződő
kapcsolataiknak
a
megfigyelése
a
valóságban,
valamint
álló- és mozgóképeken.
Tetteink
következményeinek
kutatása.
Helyes
viselkedéskultúra
elsajátítása
a
kirándulások,
erdei
iskolák során

a

4. Az ember és egészsége, a mozgás fontossága (3. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Testi és lelki egészség
Anyanyelvi
kommunikáció
(szóbeliség,
írásbeli
munka,
képi
Matematikai
kommunikáció
(számlálás,
becslés,
mérés)

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Testrészek,
egészséges
táplálkozás elemei,
hőmérséklet. (2. o.)
Az
ember
megismerése
és
egészsége,
az
egészségtudatos
életmód kialakítása és
gyakorlása.

Az
életjelenségek
változásainak
megfigyelése, mérése. A
test változásainak nyomon
követése,
adatok
lejegyzése.
Saját
tapasztalatok
megbeszélése,
összehasonlítása
a
társakéival.

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar
irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása
Matematika
becslés, mérés,
mértékegységek

Természettudományos
kompetencia
(megfigyelések,
magyarázatok,
előrejelzések,
kölcsönhatások
felismerése)
A hatékony önálló
tanulás
(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása,)

Külső
és
belső
tulajdonságok.
Szerzett és öröklött
tulajdonságok.
Az ápolt külső szebbé
tesz: a testápolás
módjai (tisztálkodás,
haj, körmök, bőr,
fogak ápolása). A
divat és a testápolás
kapcsolata.
Fogyatékkal
élők,
megváltozott
munkaképesség.
Az
ember
megismerése
és
egészsége
szempontjából
az
alkat, a külső és belső
tulajdonságok
különbözőségének
elfogadtatása.
Példákon keresztül az
öröklődés szerepének
a felismertetése.
A
toleráns
és
segítőkész magatartás
megalapozása,
erősítése.

Szociális
és
állampolgári
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
empátia,
társas
aktivitás, önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
rendelkezés a fizikai és
mentális
egészségre
való ismeretekkel, s,
normatudat,
viselkedési, magatartási
szabályok megértése,
alkalmazása,
az
egészségre
káros
szokások elutasítása)
Egészséges életmód.
Helyes napirend.
Az egészség és a
sport.

Példák,
illusztrációk
gyűjtése különböző korok,
kultúrák szépségideáljaira.
Annak felismerése, hogy
nem minden szépségideál
vagy divat hat előnyösen
egészségünkre,
egyes
szokások
pedig
kifejezetten
egészségkárosítóak
(tűsarkú cipők, fűző stb.).
Az emberek közötti testi
különbségek
és
hasonlóságok
megfigyelése.
Példák
alapján
az
öröklött
tulajdonság
megértése,
tulajdonságok
csoportosítása.
A helyes és rendszeres
testápolási
szokások
megismerése, gyakorlása.
Annak felismerése, hogy a
divat nem mindig az
egészséges
testápolási
szokásokat
közvetíti,
gyakran felesleges vagy
káros
szokásokat
is
erőltethet.
Személyes
tapasztat
szerzése az érzékszervi és
a
mozgásszervi
fogyatékkal élők életéről.
Fogyatékkal
élők
elfogadása, segítése.

Az egészségünket károsító
és
védő
szokások
csoportosítása.
Példák
gyűjtése az aktív és
passzív pihenésre.
A sport fizikai és mentális
A betegség tünetei szerepe az ember életében.
(rossz közérzet, láz,
fájdalom, hasmenés,

Technika
–
életvitel
gyűjtemények
készítése
a
tárgyakból
Vizuális kultúra
élmények
kifejezése
rajzban

Magyar
irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása

Vizuális kultúra
élmények
kifejezése
rajzban

hányás, vérzés).
Miért
betegszünk
meg? Milyen jelei
lehetnek annak, hogy
betegek vagyunk?
Mi a teendő baleset
esetén?
Az
egészséges
életmód (táplálkozás,
aktív
és
passzív
pihenés, öltözködés,
személyes
higiéné,
rendszeres
testmozgás,
lelki
egészség). A betegség
(nátha,
influenza,
bárányhimlő) tünetei.
A
testhőmérséklet,
láz mérése.
A körzeti orvos és a
kórház
feladatai.
Baleset: megelőzés,
segélykérés, a mentők
értesítése. A mentők
munkája.
A
leggyakoribb
fertőző betegségek
és megelőzésük. A
védőoltások
fontossága.

Betegségek
elmondása,
rajzolása, kísérő tünetek
Megbeszélése.
A
magatartási
és
illemszabályok, valamint a
betegségek,
balesetek
megelőzése közötti oksági
összefüggések
keresése
(pl.
kézmosás,
zsebkendőhasználat.
Dramatikus játék során a
helyes egészségszokások
gyakorlása.

A betegekkel szemben
tanúsított
helyes
magatartás kialakítása

A
beteglátogatás,
betegápolás
szabályai.

5. Tájékozódás térben és időben, Magyarország megismerése (3. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
fejlesztési feladatok
A rendszerben való Egyszerű
alaprajzok
Énkép, önismeret
gondolkodás
készítése.
Hon és népismeret
fejlesztése: a rész- Útvonalak berajzolása az
Aktív

Kapcsolódási
lehetőségek
Technika, életvitel
és
gyakorlat:
közlekedés,

állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Környezettudatosságra
nevelés
Anyanyelvi
kommunikáció
(szóbeliség,
írásbeli
munka, képi információ
feldolgozás,
információkezelés)
Természettudományos
kompetencia
(kölcsönhatások
felismerése,
történetiség követése,
összehasonlítás

egész
kapcsolat
értelmezése hazánk
földrajzi helyzetén
belül. A helyi és
nemzeti
azonosságtudat
megalapozása,
alakítása.
A
lakókörnyezettel és
hazánkkal
kapcsolatos pozitív
attitűd megalapozása.
A
közlekedéssel
kapcsolatos
tudás
bővítése. A térbeli
tájékozódás
fejlesztése,
a
térképhasználat
előkészítése.

alaprajzba.
utazás,
Térképszerű
képes közlekedési
ábrázolások, térképvázlat eszközök.
készítése
az
iskola
környékéről.
A
térképvázlaton
útvonalak
bejelölése, Matematika:
bejárása.
Tájékozódás
a
síkban.
Térképjelek megismerése, Távolságok,
atlasz
használatának nagyságrendek
gyakorlása.
becslése,
megnevezése,
mérése.
Magyar nyelv és
irodalom:
Magyarország
értékeinek, illetve
a
lakóhelyhez
köthető értékek
megjelenítése a
szépirodalomban.

A
fő
világtájak
megnevezése, elhelyezése
a térképen. Az égtájak
azonosítása a közvetlen
környezetben.
Tájékozódás
iránytű
segítségével.
Irányok
meghatározása Technika:
iránytű segítségével.
Domborzati
formák előállítása
tárgyak
(pl. sógyurma)

Digitális kompetencia
Problémák,
(IKT
használat,
jelenségek,
információ-kezelés)
gyakorlati
alkalmazások:
Hol
találjuk
lakóhelyünket
Magyarországon?

A
alaprajza.
Kicsinyítés
rajzolással.
Útvonalrajzok,
térvázlatok,
térképszerű
ábrázolások ismert
terepről.
A valóság térképi
ábrázolása jelekkel.
A négy fő világtáj.
Az iránytű.

Vizuális kultúra:
nemzeti
szimbólumaink,
A
felszíni
formák illetve az egyes
tájegységekhez
megfigyelése
terepasztalon,
maketten köthető jelképek.
vagy
saját
készítésű
modellen
(például Ének-zene:
homokasztalon)
és Magyarországhoz,
összevetése
térképpel, illetve az egyes
földgömbbel. A település nagy
és közvetlen környezete tájegységekhez
a
felszíni formakincseinek vagy
lakóhelyhez
összekötése a modellezett
köthető népdalok,
formákkal.
zeneművek.

A földfelszín formakincsének
elemei
(hegység, dombság,
alföld, óceán, tenger,
tó, folyam, folyó,
patak).
Magyarország domborzati

Magyarország
helyzete:
államhatárok,
felszínformák, vizek,
főváros, települések,
útvonalak,
szomszédos
országaink.
Magyarország
elhelyezése:
Föld
bolygó,
Európa
kontinens,
KözépEurópa,
Kárpátmedence.
Hazánk
fővárosa
Budapest.
Ismerkedés a főváros
nevezetes
és
a
gyerekek
szempontjából
érdekes épületeivel,
létesítményeivel,
helyeivel.
Lakóhelyünk,
lakókörnyezetünk
A
lakóhely
történetének néhány
fontosabb eseménye
és
természeti
környezete.

térképén
az
alapvető
térképjelek megnevezése,
a szomszédos országok
felsorolása.
Saját
település
megtalálása Magyarország
térképén.
Közös bemutató készítése
a lakóhely kulturális és
természeti értékeiről. A
természeti és mesterséges
fogalompár alkalmazása a
lakóhely
értékeinek
leírásában.
Gyűjtőmunka:
Közvetlen vagy közvetett
(tv, videó, dia, könyv,
könyvtár)
tapasztalatszerzés: Duna,
Vár,
Gellérthegy,
Országház,
hidak,
nagykörút,
üzletek,
színházak,
bábszínház,
Állatkert,
Margitsziget,
közlekedés.

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek: A tanuló írásban rögzítse tapasztalatait,
megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon. Tapasztalatai
alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról. Olvassa le helyesen a
hőmérőt. Használja helyesen a tanult mértékegységeket. Nevezze meg az anyag
halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat
a halmazállapot-változásra. Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. Ismerje a
mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb, jellemző élőlényfajt. Sorolja fel az
élőlények életfeltételeit.

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a
beteg állapotot.
Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen
iránytű segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit,
felszíni vizeit, nevezetes épületeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja
útba igazítani az idegent lakóhelyén.
Értékelési szempontok: kezdő szakasz 3. évfolyamára:
A tanulók ismerjenek fel a környezetükben tárgyakon, anyagokon, szabálytalan alakú formákon,
élőlényeken mérhető tulajdonságokat.
Legyen képes folyamatok nyomon követésére.
Legyen képes tulajdonságok összehasonlítására viszonyítással, becsléssel, mérésére alkalmi és
szabvány mértékegységekkel.
Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon beszámolni, általánosításokat megfogalmazni
tanítói kérdések alapján.
Szerezzen jártasságot a különböző ismeretterjesztő könyvek használatában.
Tudja, milyen forrásokban nézhet utána kérdéseinek.
Legyen képes a helytelen és helyes állításokat megkülönböztetni.
Tudja kiválasztani és használni az anyag tulajdonságainak mérésére szolgáló mérőeszközt
Legyen képes az eredmények rögzítésére.
Megfigyeléseit, tapasztalatait tudja megfogalmazni, lejegyezni szóban és írásban.
Tudja megfogalmazni az összefüggéseket a tapasztalatok alapján.
Ismerje a mágneses kölcsönhatás fogalmát.
Legyen képes a tanító által előkészített egyszerű kísérletet, vizsgálódást elvégezni, tapasztalatait
megfogalmazni.
Tudja, hogy a talaj, a víz, a fény, a megfelelő hőmérséklet a növények életének nélkülözhetetlen
feltételei.
Ismerje fel a növény, és virág részeit, tudja szerepüket a növény életében.
Ismerje fel, hogy az életközösségek körülményeinek megváltoztatása annak felbomlásához
vezethet.
Tudja, hogy a táplálékláncban minden növénynek és állatnak meghatározott szerepe van.
Környezetvédelmi előírások betartása.
Tudja, hogy felelős saját egészségéért, és testi épségéért.
Védjék egészségüket, igényeljék a tisztaságot, a mozgást és testük edzését.
Ismerje fel az egészséget károsító, s azt megelőző tevékenységeket.
Értse meg a védőoltások fontosságának szerepét.
Ismerje fel a térképjeleket. Tudja használni az iránytűt.
Tudja közvetlen lakóhelyének főbb jellegzetességeit, épületeit, azok rendeltetését.
Ismerje hazánk fővárosának főbb jellemzőit, jellegzetes épületeit, azok rendeltetését.

KÖRNYEZETISMERET
4. évfolyam
Óraszám: 36 óra/év
1 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Témakör

Óraszám

A megismerési módszerek alapozása
Tájékozódás
az
élettelen
természetről,
környezetvédelem
Tájékozódás az élő természetről, környezetvédelem
Az ember és egészsége, önismeret és viselkedés
Tájékozódás térben és időben, Magyarország
megismerése
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés

folyamatosan
5 óra
7 óra
6 óra
9 óra
8 óra

Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
A tantárgy célja, hogy a tanulókban felkeltse az érdeklődést környezetük megismerése
iránt. A tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket fejleszt, amelyek segítik a
megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló természettudományos ismeretszerzést,
továbbá biztosítja, hogy a tanulók megismerjék a különböző információhordozókat, és
tudjanak azokból tanítói segítséggel új ismeretekhez jutni, az IKT korszerű alkalmazását.
Feladatuk továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő élő és
az élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros kapcsolatokat.
Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására, az európai
azonosságtudat –egyetemes kultúra kulcskompetencia kialakítása.
A mindennapok tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és
működését, az anyag mennyiségi és minőségi változását.

A környezetünk élőlényeknek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az
ember felelősségét a környezetéért, a környezettudatosság fejlesztése..
A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a haza iránti
szeretet, kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény, a hon és népismeret fejlesztése.
Igazodjanak el lakóhelyükön és a környező világ jellegzetességeiben. A lakóhely
megismerése során tanuljanak meg önállóan, szabályosan, balesetmentesen közlekedni.
Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a
természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért, mindezeket
a természettudományos kompetenciák fejlesztésének segítségével elérni.
Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben.
Életkori sajátságaiknak megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével
és tegyenek meg minden tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a
testüket, az egészségüket károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre.
Tudjanak tanítói irányítással megfigyeléseket, egyszerű vizsgálódásokat végezni és
fokozatosan alakuljon ki bennük a tudományos vizsgálódás iránti igény. Készítse fel a
tanulókat arra, hogy tapasztalataikat szóban, írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazzák,
és rajzos formában kifejezzék. Biztosítsa a tanulóknak az önkifejezési képességek
kibontakozását a gyűjtőszenvedély, rajz, dal, versmondás, dramatizálás, a kézügyesség
fejlesztésében, az énképük, önismeretük tovább fejlesztésével.
A megismerési módszerek alapozása (4. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása

Témák, tartalmak

Megfigyelés,
leírás,
összehasonlítás,
csoportosítás,
vizsgálódás, egyszerű
kísérletek végzése, a
tanulók
közvetlen
környezetében
lévő
Anyanyelvi
kommunikáció
tárgyak,
élőlények
(szóbeliség,
írásbeli érzékelhető
munka, képi információ tulajdonságai körében,
feldolgozás,
a folyamatok nyomon
információkezelés,
követése,
problémamegoldás,
következtetések,

Tanulói
tevékenységek
A
tapasztalatok
lejegyzése,
rendezése,
elemzése
tanítói
segítséggel.
Folyamatos
megfigyelés.

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása, leírása,
gyermekenciklopédiák,
lexikonok, térképek,
álló-, és mozgóképek
használata
Matematika
becslés,
mérés,
mértékegységek

Méréssor
megtervezése,

lényeg
kiemelése, egyszerű
példakeresés,
összefüggések
kommunikáció
felismerése
értékelés)
Önálló mérés a gyakori
szabvány
Matematikai
kommunikáció
mértékegységek
(gondolkodás
alkalmazásával.
fejlesztése, probléma
megoldás, alternatíva
állítás,
analógiák
felismerése)
ismeretforrások
Természettudományos Az
kompetencia
(gyermekenciklopédiák,
(magyarázatok,
egyszerű
képes
előrejelzések,
határozók, térképe, álló
kölcsönhatások
és
mozgóképek)
felismerése, kísérletek, felhasználása
a
kritikus gondolkodás, megismeréshez tanítói
döntéshozatal, műszaki segítséggel
műveltség,
rendszerszemlélet,
A
tapasztalatok
alkotóképesség,
rögzítése
élőszóban,
valószínűségi
rajzban, írásban tanítói
szemlélet, történetiség segítséggel.
követése,
összehasonlítás,
osztályozás,
rendszerezés,
oksági
gondolkodás,
modellalkotás,
kapcsolatok keresése)
A hatékony önálló
tanulás
(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása, tanulás
iránti motiváció)
Szociális
és
állampolgári
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
társas
aktivitás,
önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
környezettudatosság)

végzése.
Technika – életvitel
gyűjtemények
készítése a tárgyakból
Az
egyéni
ismeretszerzés
Vizuális kultúra
megalapozása.
Tapasztalatok
Búvárkodás
a kifejezése rajzban
könyvtárban.
Önálló beszámolók
a
könyvtári
tájékozódás
eredményéről
Összefüggő
feleletek
tanítói
kérdésekre.
A
jelenségek
megfigyelésével,
okok keresésével
következtetések
levonása.

2. Tájékozódás az élettelen természetről, környezetvédelem (4. osztály)
Fejlesztendő
Kapcsolódási
Tanulói
kompetenciák,
Témák, tartalmak
lehetőségek
tevékenységek
fejlesztési feladatok
Az
otthon Folyamatos
Énkép, önismeret
Magyar irodalom
megfigyelések
tapasztalatok
tisztasága,
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra szennyező forrásai. egyszerű vizsgálatok, megfogalmazása,
kísérletek a levegő, a elmondása,
leírása,
Környezetünk
nevelés
víz
a
talaj gyermekenciklopédiák,
tisztasága,
A tanulás tanítása
szennyezettsége.
tisztaságáról.
lexikonok, térképek,
álló, - és mozgóképek
Anyanyelvi
kommunikáció
A
lakóhely Környezetünkből vett használata
(szóbeliség,
írásbeli levegőjének,
vízminták egyszerű
munka, képi információ vizeinek tisztasága, vizsgálata.
feldolgozás,
Egyszerű eljárás a víz
szennyezettsége.
információkezelés,
Szennyező források tisztítására, szűrésére.
lényeg
kiemelése, a környezetben, a A
lakóhely Matematika
példakeresés,
szennyezés hatása az levegőtisztaságának
halmazok
kommunikáció
élőlényekre,
az megfigyelése.
értékelés)
emberre.
Levegő-,
víz-,
Matematikai
A megelőzés, a talajvizsgálat
kommunikáció
érzékszervekkel
és Vizuális
védekezés
kultúra:
(gondolkodás
lehetőségei.
egyszerű
vizsgáló műveletek különféle
fejlesztése, alternatíva
eszközökkel
(pl. papírfajtákkal
állítás,
analógiák
nagyító, szűrőpapír). (ragasztás, kasírozás,
felismerése)
A
környezet
kollázs), papírmasé.
Természettudományos szennyeződése miatt Szelektív
kompetencia
kialakuló
hulladékgyűjtés
(megfigyelések,
veszélyhelyzetek
gyakorlása
képek
magyarázatok,
felismerése,
az válogatásával,
előrejelzések,
önvédelem
osztályteremben
Technika, életvitel és
kölcsönhatások
lehetőségének
megvalósítása.
gyakorlat:
felismerése, kísérletek, megismerése.
Jelenlegi
gyártási folyamatok.
kritikus gondolkodás,
viselkedésünk,
összehasonlítás)
Kapcsolat keresése szokásaink és azok
környezeti
A hatékony önálló az egyes anyagok jövőbeli
tulajdonságai és a hatásai
közötti
tanulás
(új
ismeretek környezetszennyezés egyszerű
elsajátítása,
között.
összefüggések
Erkölcstan:
feldolgozása, beépítése,
felismerése.
az egyéni felelősség
figyelem
kérdése.
Megfigyelések,
összpontosítása, tanulás Az anyag, energia, vizsgálatok a
hő
iránti motiváció)
információ
terjedésével
szempontjából
az kapcsolatosan.
energiatakarékos
A megújuló és nem
magatartás erősítése. megújuló
A
papírgyártás
energiaforrások

megismerésén
Szociális
és keresztül az ipari
folyamat
főbb
állampolgári
kompetencia
lépéseinek
(önértékelés, nyitottság, megértése, a tudatos
társas
aktivitás, fogyasztói
önfejlesztés,
magatartás
környezettudatosság)
kialakítása,
a
szelektív
gyűjtés
Digitális kompetencia
fontosságának
(IKT használata)
felismertetése.
A
múzeumok
munkájának
értékelése.
A papír szerepe
mindennapi
életünkben.
A papírgyártás: az
ipari gyártás vázlata
(a termék előállítása:
nyersanyag, termék,
késztermék,
hulladék;
a
papírgyártás
vízigényes
folyamat).
Használati tárgyak
és
alkotások
újrahasznosított
papírból.
A
papír
mint
csomagolóanyag.
Egyéb
csomagolóanyagok.
Példák a papír,
műanyag,
fém
újrahasznosítására.

megkülönböztetése
konkrét
példák
alapján.
Különböző
papírfajták vizsgálata
megadott szempontok
alapján.
Példák
gyűjtése
a
papír
felhasználására.
A
gyűjtött
példák
alapján az egy hét
alatt felhasznált papír
mennyiségének
mérése.
Ismerkedés a papír
történetével, merített
papír készítése. A
papírgyártás
és
papírkészítés példáján
a házi és ipari
előállítás
különbségeinek
megfigyelése.
A szelektív gyűjtés és
a tudatos fogyasztói
magatartás
szerepének
felismerése
az
újrahasznosítás
kapcsán,
az
újrahasznosításra
gyűjtött
példák
alapján.
Az
egyes
csomagolóanyagok
összehasonlítása
különböző
szempontok szerint
(esztétikus,
gazdaságos,
környezetkímélő,
energiatakarékos,
újrahasznosítható,
eldobó, pazarló).
Múzeumlátogatás
után
a
szerzett
tapasztalatokról

beszámoló
szóbeli
vagy írásbeli vagy
rajzos formában előre
megadott
vagy
választott szempont
alapján.

3.Tájékozódás az élő természetről, környezetvédelem (4. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Környezettudatosságra
nevelés
A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség

Témák,
tartalmak

A
tanuló
környezetében
megfigyelhető
élőhelyek
jellemzői.
Az erdő, a füves
és vizes élőhelyek
Anyanyelvi
néhány gyakori
kommunikáció
növényés
(szóbeliség,
képi állatfajának
információ feldolgozás, jellemzői (mérete,
példakeresés)
testfelépítése,
jellemző
részei,
Matematikai
kommunikáció,
szervei,
(mérések,
táplálkozása,
következtetések,
szaporodása,
analógiák felismerése) változása, illetve
Természettudományos viselkedése,
kompetencia
alkalmazkodása).
(megfigyelés,
magyarázatok,
Háziállatok (kutya,
előrejelzések,
macska),
kölcsönhatások
haszonállatok
felismerése)
(tyúk,
kacsa),
hazai vadon élő
A hatékony önálló állatok (rókalepke,
májusi cserebogár,
tanulás
(új
ismeretek kárász,
csuka,
elsajátítása,
seregély, feketerigó,
feldolgozása, beépítése, mezei pocok, őz,
figyelem
róka).
összpontosítás)
Szaporodás: pete,
Szociális
és tojás, elevenszülő.
állampolgári
kompetencia

Kapcsolódási
Tanulói tevékenységek lehetőségek
Egyszerű
összefüggések keresése
az élőlény élőhelye,
életmódja
és
testfelépítése között. A
helyi környezet és az
élőlények
környezetalakító
hatásának vizsgálata. A
lakóhelyen
megfigyelhető néhány
lágyés
fásszárú
növény,
valamint
néhány emlős, madár,
gerinctelen
állat
tulajdonságainak
rendszerezett
megismerése,
ezek
táplálékláncba sorolása.

Magyar irodalom
tapasztalatok
megfogalmazása,
elmondása,
leírása,
gyermekenciklopédiák,
lexikonok, térképek,
álló-, és mozgóképek
használata
Vizuális
kultúra:
mesterséges
életközösségek (kert,
mező)
képi
megjelenítése;
zöldségés
gyümölcscsendéletek.

Példaállatok
csoportosítása a tanult
csoportok
szerint
(háziállat, haszonállat,
vadon élő állat, illetve
ízeltlábúak,
halak,
madarak, emlősök).
Néhány
jellegzetes
állatnyom
tanulmányozása,
lerajzolása. Életnyomok Ének-zene:
gyűjtése
a
terepi a
kenyérsütéssel,
látogatás során.
illetve
az
egyes
élőlényekkel
kapcsolatos dalok.

(egészségtudatosság,
környezettudatosság,
társadalmi
érzékenység)

Problémák,
jelenségek,
gyakorlati
alkalmazások:
Kiből
lesz
jó
rövidtávfutó? És jó
hosszútávfutó?
Hogyan
fejleszthetjük
mozgásunkat?
A
ló
leírása:
testfelépítés,
életmód,
alkalmazkodás a
környezethez.
A ló mozgása:
ügetés,
poroszkálás, vágta.
A felépítés és
működés
kapcsolatában az
élőlények
csoportosítása, a
haszonnövények
fogyasztható
részeinek
megnevezése.
Lebomlás,
komposztálás,
rothadás.

Állatnyomok
megismerése.
A kapcsolat felismerése
a ló testfelépítése és
életmódja,
illetve
természetes környezete
között.
Annak
magyarázata,
miért
elterjedt haszonállat a
ló: példák keresése a ló
és
az
ember
kapcsolatára.
A
ló
mozgásának
megfigyelése
és
a
különböző
mozgásformáinak
összehasonlítása.

Lebomlás vizsgálata. A
komposztálás
szerepének felismerése.
Szerves
hulladékok
csoportosítása
a
komposztálhatóság
szerint.

Példák
gyűjtése
kenyérfajtákra,
összehasonlításuk
Problémák,
különböző szempontok
jelenségek,
szerint. A kenyérsütés
gyakorlati
példáján a természet
alkalmazások:
tiszteletének
Hogyan kerül a felismerése
a
kenyér az asztalra? hagyományos életmód
egyszerű
Kenyérsütés: búza, cselekvéseiben.
liszt és kenyér
példáján
a
nyersanyag,
termék,
késztermék

Technika, életvitel és
gyakorlat:
gyártási
folyamat;
alapanyag, nyersanyag,
késztermék.

fogalma,
a
rostálás, a szitálás,
az
őrlés,
a
kelesztés és a
dagasztás
folyamata,
az
üzletekben kapható
kenyerek és az
adalékok szerepe,
kenyérsütés
házilag,
kapcsolódás az új
kenyér ünnepéhez,
a
kenyérrel
kapcsolatos
hagyományok.

4. Az ember és egészsége, önismeret és viselkedés (4. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőttlét
szerepeire

Témák, tartalmak

Az ember életkori
szakaszai.
A különböző korú
emberek
szervezetének,
életműködéseinek,
Anyanyelvi
kommunikáció
viselkedésének
(szóbeliség,
írásbeli összehasonlítása.
munka,
képi
Matematikai
Helyes és helytelen
kommunikáció
szokásaink.
(számlálás,
becslés, Az
egészséget
mérés)
károsító
szokások
(dohányzás,
Természettudományos alkoholfogyasztás,
kompetencia
kábítószerezés)
(megfigyelések,
kialakulása, veszélye,
magyarázatok,
felkészülés
az
előrejelzések,
elutasításukra.
kölcsönhatások
felismerése)
A reklámok hatása
életmódunkra.
A hatékony önálló Fogyasztóvédelem
tanulás
szerepe.

Tanulói tevékenységek
Megfigyelés, mérés
a
testen.
A mérések rögzítése tanítói
segítséggel, s önállóan.

Kapcsolódási
lehetőségek
Ének-zene:
népdalok,
zeneművek a ló
és
ember
kapcsolatáról.

Dramatikus játékok az
életkorok
jellemzőiről, Testnevelés és
helyes
és
helytelen sport:
szokásainkról.
a
rendszeres
testmozgás, az
A reklámok elemzése az edzés,
a
elérni kívánt hatás és a bemelegítés;
valóság összevetésével.
lovassportok.
Reklámokban
és
az
akciókban rejlő csábítások Magyar nyelv és
felismerése.
irodalom:
Különbség
a
mozgás,
megfogalmazása
az illetve
a
ló
egészséges termékeket és mozgásának
szokásokat népszerűsítő, megjelenítése
tájékoztató és a káros irodalmi
hatású reklámok között.
alkotásokban,
Összehasonlítás,
mondókákban.
csoportosítás.

(új
ismeretek
elsajátítása,
feldolgozása, beépítése,
figyelem
összpontosítása)

Szociális
és
állampolgári
kompetencia
(önértékelés, nyitottság,
empátia,
társas
aktivitás, önfejlesztés,
pozitív
gondolkodás,
egészségtudatosság,
környezettudatosság,
rendelkezés a fizikai és
mentális
egészségre
való ismeretekkel, s,
normatudat,
viselkedési, magatartási
szabályok megértése,
alkalmazása,
az
egészségre
káros
szokások elutasítása)

Egyéni
élmények
A csontok, izmok, elmondása.
ízületek
szerepe:
hajlékonyság,
erő, A rendszeres testmozgás
rugalmasság,
jelentőségének felismerése.
gyorsaság, ügyesség. Esettanulmányok, példák
Az edzés és a feldolgozása arról, hogy a
bemelegítés.
A rendszeres
testmozgás
testalkatnak,
testi hogyan
fejleszti
az
adottságoknak
akaraterőt, állóképességet,
megfelelő
ügyességet. A bemelegítés
mozgásformák.
A fontosságának,
az
tánc mint mozgás. A edzésmunka
során
a
mozgás mint aktív fokozatosság
elvének
pihenési forma.
belátása.
Lehetőségek
A
mozgásszegény keresése a lakóhelyen a
életmód veszélyei.
rendszeres
testmozgás
gyakorlására.
Problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan kerülhetjük el
a betegségeket?
Mitől
függ
a
gyógyulás?
A betegség okai:
fertőzés,
örökletes
betegség, életmód.
A
gyógyítás.
A
gyógyszertár.
A
védőoltások szerepe.

A
betegségtünetek
felismerésének gyakorlása
esettanulmányokon
keresztül.
A fertőzés megelőzési
módjainak gyakorlása.
Az egyes egészségügyi
intézmények használatának
megismerése.
A megelőzés szerepének
felismerése.
Filmrészletek,
fotók
segítségével az emberi
kommunikáció elemeinek
Problémák,
jelenségek, gyakorlati vizsgálata, a mimika és a
testtartás
szerepének
alkalmazások:
elemzése
egy-egy
példán.
Hogyan
Szerepjáték
során
a
„olvashatunk” mások
megállapítások
jelzéseiből?
Hogyan kerülhetjük el kipróbálása, ellenőrzése.
a
sértődéseket,
Emberi magatartásformák
veszekedéseket?
Hogyan
őrizhetjük megfigyelése különböző
helyzetekben.
meg barátságainkat?
Helyzetgyakorlatok
Példák
Az
emberi elemzése.
csoportosítása
(helyes
és
kommunikáció:
viselkedés),
beszéd,
testbeszéd. helytelen
érvek és indokok keresése.

Technika,
életvitel
gyakorlat:
egészséges
életmód,
testmozgás

Testnevelés
sport:

és

és

a
rendszeres
testmozgás
szerepe,
stresszoldás.
Magyar nyelv és
irodalom:
hasonlatok,
szólásmondások,
közmondások,
(az egészséggel
és betegséggel
kapcsolatban).
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
a
betegség tünetei,
teendők
betegség esetén.

Mosoly,
fintor, Az együttélés
bólintás, hunyorítás, szabályainak
testtartás
szerepe. megbeszélése.
Magatartásformák,
szabályok, viselkedési
normák
különböző
élethelyzetekben.
Példák a helytelen és
helyes viselkedésre.
Együttélés
a
családban.
Baráti
kapcsolatok, iskolai
közösségek.

alapvető

5. Tájékozódás térben és időben, Magyarország megismerése (4. osztály)
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Hon és népismeret
Aktív
állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Környezettudatosságra
nevelés

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért épp 24 órából
áll egy nap?

A
Föld
mozgásáról
(forgás,
Nap
körüli
keringés)
elképzelés
kialakítása modell alapján.
Annak felismerése, hogy a
Földön nem mindenütt
egyszerre van nappal,
illetve éjszaka.
Képek keresése, közös
bemutató készítése: az
égitestek
szépségének
meglátása.
Az egyes holdfázisok
rajzolása, elhelyezése a
naptárban,
a
ciklikus
ritmus felismerése..
A távcső működésének
vizsgálata.
A
nagy
tájegységek
felismerése Magyarország
térképén.
Irányok,
távolságok leolvasása.

A Föld mozgásai.
Föld, Nap, Hold,
Anyanyelvi
holdfázisok képének
kommunikáció
megismerése.
(szóbeliség,
írásbeli A távcső
mint a
munka, képi információ
távoli
objektumok
feldolgozás,
megfigyelésének
információkezelés)
eszköze.
Természettudományos
kompetencia
Problémák,
(kölcsönhatások
jelenségek, gyakorlati
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges
fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű
kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok
szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve
felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az
élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos
felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a
problémák megoldásában.

A továbbhaladás feltételei: a 4. évfolyamon:
Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a
természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért.
Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben. Életkori sajátságaiknak
megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével és tegyenek meg minden
tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a testüket, egészségüket
károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre. Tudjanak tanítói irányítással
megfigyeléseket, egyszerű vizsgálódásokat végezni és fokozatosan alakuljon ki bennük a
tudományos vizsgálódás iránti igény. Készítse fel a tanulókat arra, hogy tapasztalataikat
szóban, írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazzák, és rajzos formában kifejezzék.
Biztosítsa a tanulóknak az önkifejezési képességek kibontakozását a gyűjtőszenvedély, rajz,
dal, versmondás, dramatizálás, a kézügyesség fejlesztésében. A tanuló keressen a
tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói
kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon. Mutasson be egy-egy ismert
növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből. Nevezze meg az
életükhöz

szükséges

környezeti

feltételeket.

Nevezzen

meg

a

környezetéből

környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait. Legyen képes
méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani
jellemzőket. Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.
iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat. Ismerje a domborzat jelölését a térképen.
Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Ismerje
lakóhelyének védett természeti értékeit. Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek
egyikét. Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. Tudja, hogyan lehet
megközelíteni a szomszédos településeket. Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.
Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító
hatásait.
Értékelési szempontok: a kezdő szakasz 4. évfolyamán:
Tájékozódás az élő és élettelen természetről
- Az érzékszervi megfigyelés pontossága.

- Tulajdonságok megnevezése.
- Csoportosítások, rendezések adott és önállóan választott szempontok szerint.
- A tapasztalatgyűjtés gyakorlatában való aktív részvétel.
- Érdeklődés a közvetlen környezet jelenségei iránt.
- Érzékenység a környező természet megóvására.
Tájékozódás időben és térben
- A természet változásainak érzékelése, megfogalmazása.
- A megfigyelések elemzése, a természeti jelenségek megismerése.
- A tájékozódás, viszonyítás, összehasonlítás képességének bizonyítása a gyakorlatban.
- Alapvető térképismeret: térképjelek leolvasása.
- Érdeklődés, kíváncsiság, tájékozottság a tanultakat kiegészítő információk gyűjtésében.
Információhordozók az ismeretek szerzésében
- A megfigyelésben, vizsgálódásban, kísérletezésben való aktivitás.
- Tájékozottság a tananyagot érintő írásos és audiovizuális információkban.
- Kritikai képesség bizonyítása.
- Kommunikáció fejlettsége a tájékozottság bizonyítására.
Emberismeret, önismeret, honismeret
- A beszélgetésekben való aktív részvétel.
- Kérdések megfogalmazása, véleményalkotás.
- Magatartásformák, élethelyzetek megfigyeléséről való beszámolás.
- Mások iránti érdeklődés, nyitottság, a másság elfogadása, segítségnyújtás.
- Tájékozottság hazája, lakóhelye, otthona földrajzi, történeti és társadalmi jellemzőiről
- Igényesség a személyes életvitelben (tisztaság, táplálkozás, mozgás)
- Önmagát helyesen megítélő képesség fejlődésének mértéke.
- Önállóság fejlődése a természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodásban.
- Nyitottság és érdeklődés társadalmi környezete megismerése iránt.
- Együttműködés tanítóval, társakkal.
-

Alapvető

viselkedési

formák

(tisztelet,

udvariasság, elfogadás,

megbecsülés,

kötelességtudat, segítőkészség, szeretet) tiszteletben tartása és alkalmazása spontán
élethelyzetekben.

KATOLIKUS HITTAN
1-4. ÉVFOLYAM
(római és görög szertartású tanulók számára)

Bevezetés
A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban, de nem
gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves magyar hagyományba. Éltető szála a
négy szerzetesrend által fenntartott gimnáziumban fennmaradt rossz emlékű félmúltunkban is. A
rendszerváltás újból megadta a lehetőséget (1990) a teljes oktatási időre, a 6-18 éves korig való
tervezésre-szervezésre. Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új feladatot kell megoldania.
Ezek közül az egyik legfontosabb a hittantanterv cél- és feladatrendszerének kialakítása. Ez
nemcsak az egységes keresztény szemlélet és gyakorlat alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik
részeleme -, hanem azok valláspedagógiai elv- és gyakorlatszemléleti irányvonalát is
meghatározza.

A tanterv készítésénél a következő szempontokat vettük figyelembe:
a.) Ügyeltünk az iskolatípus szervezeti felépítésére. A folyamatosság és rendszeresség elve
alapján elsősorban 12 évfolyamos felépítettségben gondolkodtunk (6+6 osztályos megoldásban).
Ez a 6+6-os bontás nem elsősorban a hat évfolyamos gimnáziumok rendszerét, hanem sokkal
inkább a tanulók életkori sajátosságait hivatott szolgálni. A fejlődéslélektan a 12 éves kort tartja a
gyermekek fejlődésében a racionális gondolkodás kezdetének. Ezért a 7. évfolyamtól kezdődően
egységes üdvtörténeti szemléletben mutatja be a kerettanterv a tanítandó tananyagot. Az Ó- és
Újszövetségi üdvtörténet megismertetése után az egyház történelmét mint üdvtörténetet mutatjuk
be, majd az üdvtörténet misztériumait megjelenítő liturgia kereteiben tárgyaljuk a dogmatika
alapvető tételeit, ezt követi az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak bemutatása, végül az utolsó
tanév anyagaként az üdvtörténet alapjait az ész fényében tárjuk fel a tanulók előtt.
A tanterv természetesen 4+8 vagy 8+4 évfolyamos rendszerben ugyanúgy alkalmazható. Olyan 4
évfolyamos gimnáziumok esetében, amelyek nem vagy nem csak katolikus iskolákból vesznek
fel tanulókat, szükséges, hogy a 4 gimnáziumi év alatt a 7-8. évfolyam Ó- és Újszövetség
tananyagát is megtanítsák tekintettel a hittan érettségi vizsga követelményeire. Ajánlatos az első
évfolyamon az Ó- és Újszövetséget, majd a három további évfolyamra elosztva a többi tantervi
egységet megtanítani.
b) A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az
Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni
és életre váltani, amely követendő célként jelöli meg az alábbiakat:
„A tanításnak kerek egésznek kell lennie... minden komolyságával és éltető erejével” (CT 30).
„Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő
elrendezését és rangsorolását.” - De „más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik
embercsoport esetében, mint a másiknál” (CT 31).

c) Az ismeretanyag kiválasztásánál figyelemmel voltunk az Oktatási Minisztérium által kiadott
Kerettanterv célkitűzéseire és a katolikus iskolák kerettantervében szereplő más tantárgyblokkok
anyagmegjelölésére is, hogy a vallásismeretek kellő tapasztalati anyagot kapjanak, és az elért
készségszintekre támaszkodhassanak a feldolgozás és az alkalmazás során.
d) A hittan tantárgy cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is
meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része kötelező óraszámmal: évi
74 órában, heti 2 órás bontásban (Ktv. 81. § (1) a), Kerettantervi rendelet 8. § (3). Az elért
eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk.

Cél- és feladatrendszer
A tantárgy célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 1980. SZIT) alapján
terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A Direktórium a következő
gondolatokat hangsúlyozza:
„A keresztény életet minden életkorban és minden történelmi helyzetben Isten Igéjével világítsák
meg” (D 20).
Mivel „a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való
közösséget, a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül
biztonságba az emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és meg
kell világítania az istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait” (D 23).
Tehát „nem elegendő, ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - vallásos
tapasztalatot: oda kell eljuttatnia az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság teljességét”
(D 24).
A tanévek anyagának összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy „Krisztus vezeti el az
embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten népéhez.” Ezért tanításunkban mindig
Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház alapja Őbenne van” és „Őbenne nyeri el minden
a megújulását”. Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az „Atyához vezető út a Szentlélekben
nyílik meg” (D 41).
Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, amely
hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus misztériuma, valamint az
emberi lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell lekicsinyelnünk
azokat a földi célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el akar érni Istentől
kapott hivatása szerint.
A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz
igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az alsó hat évfolyam
tananyagát alapnak tekintve építkeztünk.
A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán
alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a
gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség)
szerzett tapasztalataira és a Világlátó (a sajátosan keresztény szemléletű környezet- és
természetismeret) tantárgy ismereteire építünk.

A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a
szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény életgyakorlattal
kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe
vesszük, hogy ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb
szemléletére és ennek alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az önnevelés és a
lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk.
A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit
hatékonyan bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet és
gyakorlat fontosságát.
A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának fontosságát
hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz
sajátosságainak megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett.
A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium útmutatásait
ajánljuk segítségül:
A legfontosabb módszertani alapelv: „A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal
termékenyebbé teszik a katekézist, mint bármelyik módszer” (D 71).
A hitoktatónak „mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi tanítást kell
szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a katekétának pontosan kell
tudnia, hogy az éppen tárgyalt anyagnak hogyan áll középpontjában Krisztus misztériuma;
hogyan tanít ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a liturgiában, és hogyan
valósítja meg hívei életének gyakorlatában” (D 45).
A „katekézis anyaga egészének Szentháromság-központúnak kell lennie” (D 41).
A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és eljut az
emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az egyház és a
mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni világhoz.
„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők
közösségi körülményeinek” (D 46).
„Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső
tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni” (D
75).
A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak az
ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben segítséget nyújtanak
az alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles
skálája, a rajz, a kép-meditáció a dramatizálás megoldásaival együtt.
Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta lehetőségekkel kell
élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit is használhatjuk.
Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és

értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten
ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelő szándékú legyen.
Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes és a személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros.

Évfolyamonkénti témakörök
1. évfolyam (7 évesek)
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK
(keresztény környezetismeret)
2. évfolyam (8 évesek)
JÉZUS HÍV
(Jézus élete)
3. évfolyam (9 évesek)
TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL
(felkészülés az elsőáldozásra)
4. évfolyam (10 évesek)
NÉPEM VAGYTOK – MONDJA AZ ÚR
(erkölcstani ismeretek)

1. évfolyam

Isten gyermekei vagyunk
/keresztény környezetismeret/
Heti 2 óra, évi 74 óra
Csatlakozva a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő „Világlátó” elnevezésű komplex
tárgyhoz, a „keresztény környezetismeret” koncepcióban gondolkodunk. Gyermekeink mentális
állapotához és élethelyzetéhez igazodva teljes egészet kívánunk nyújtani: rálátást hitünk alapjára
és lényegére, Isten atyaságára, Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunkra és az Egyházban való
életünkre. - Szándékunk szerint eme alapvetés alkalmas kell legyen arra, hogy a további
évfolyamok ide visszanyúlva bonthassák ki, részletezhessék és mélyíthessék el a hitbeli
ismereteket és az élő kapcsolatokat.

Cél- és feladatrendszer
A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A
fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is ki kell egészítenünk.
a.) Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel.
Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttét (kapcsolódva a karácsonyi és a húsvéti
ünnepkörhöz).
Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi példabeszéd
feldolgozásának tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb
szimbólumok; ismerkedjenek az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel.
b.) Nevelési cél: Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség tagjai erősödjenek
összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé személyes imádságra, de
gyakorolják a közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának
ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira.
c.) Módszertani alapelvek és javaslatok:
Az első évben beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően fogalmi
gondolkodásra épülő ismeretszerzés: ebben az évfolyamban különösen fontos tehát a személyiség
sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. A jó hittanóra később sem
törekedhet elsősorban ismeretközlésre és az ismeretek ellenőrzésére: a hitbe, a keresztény életbe
kell bevezetni, belegyökereztetni a gyermekeket.
Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes jellegű
beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és ítéletalkotások ütköztetését; a
dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; a rendszerezés,

összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan tesztelő feladatait; az áhítat perceinek
képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal történő motiválását.
Tanári segédletek:
Gyurkovics - Eisenbart: Isten gyermekei vagyunk /módszertani segédanyag/ Jel 1996
Szemléltető képek Jézus életének legfőbb eseményeiről.

A) Témakörök
1. témakör
Világunk, embertársaink
Ismerkedünk (tervek, feladatok).
Ismerkedünk (kapcsolatteremtő játékok).
Ismerkedünk (bemutatjuk családjainkat).
Ismerkedünk (megosztjuk eddigi életünk élményeit).
Beszélgetünk környező világunkról, amelyet Istentől kaptunk.
Az élővilágról beszélgetünk (Isten az élet ura).
A ránk bízott világról társalgunk (környezetvédelem).
Az emberiségről - nemekről, emberfajtákról - beszélgetünk (testvérek vagyunk!).
Részösszefoglalásként bemutatjuk a teremtő Istent.
A családi életre figyelünk (kinek mi a szerepe, feladata; szeretet, egymás segítése; családi ima).
A családi életre figyelünk (konfliktusok és feloldásuk: kiengesztelődés).
Felidézzük a családi ünnepeket (megajándékozzuk egymást).
A családi vendégeskedésekről (vendégszeretetről, a javak megosztásáról) beszélgetünk.
Templomba megy a család.
Kilépünk a családból: a szomszédokra, az utca embereire gondolunk. (a bizalom, az óvatosság, a
megítélés kérdései).
A betegekről és az öregekről (a másság elfogadásáról) beszélgetünk.
Felidézzük az élet örömteli és szomorú pillanatait (Halottak napja kapcsán: a halál problémáját is
érintjük).
A gyermekek együttlétlétének örömeiről, szabályairól beszélgetünk.
A gyermekek egymás közti konfliktusairól és a konfliktusok feloldásáról beszélgetünk.
Részösszefoglalóként arra gondolunk, hogy embertársak között élünk.
2. témakör
Isten Fia emberré lett
advent: az angyali üdvözlet (Isten megajándékoz minket);
Mikulás-óra (megajándékozzuk egymást);
Mária és József várja a gyermeket: várakozás, felkészülés;
előkészület a karácsonyi történet dramatizálására;
további előkészületek: ajándékkészítés;
ünnepi karácsonyi óra;
a napkeleti bölcsek látogatása (Jézus minden emberhez jön);
összefoglaló óra a karácsonyi ünnepkörről;
3. témakör

Isten Fia köztünk élt
Jézus a világ elé lép (tanítványok választása, a tanítványok életmódja);
Jézus az Atya szeretetéről tanít (a tékozló fiú története);
a tékozló fiú története: elmélyítés, dramatizálás;
Jézus az emberszeretetről tanít (az irgalmas szamaritánus);
az irgalmas szamaritánus története: elmélyítés, dramatizálás;
Jézus részt vesz az emberek életében (a kánai mennyegző, a kenyérszaporítás);
Jézus segít barátain (a vihar lecsendesítése);
Jézus segít a betegeken és szomorkodókon (csodás gyógyítások);
Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk;
összefoglaló: a köztünk élő Istenember;
ráhangolódás a szenvedéstörténetre: Jézus ellenségei;
a rossz, a bűn az emberek életében;
bevonulás Jeruzsálembe és az utolsó vacsora;
Jézus szenvedett értünk és meghalt a kereszten;
Jézus feltámadása: ünnepi húsvéti óra;
Jézus feltámadása után találkozik övéivel;
mi is találkozhatunk Vele: embertársainkban;
mi is találkozhatunk Vele: az eucharisztiában;
mi is találkozhatunk Vele: Igéjében (a Szentírásról);
a Lélek pünkösdi eljövetele: ünnepi pünkösdi óra;
részösszefoglaló a húsvéti ünnepkörből;
4. témakör
Isten népe
Isten családjának tagjai leszünk: a keresztelés;
a kereszteléskor meghívót kapunk Isten országába;
Jézus pásztorokra bízta népét: papok, püspökök, pápa;
Isten népének ünnepi együttléte: a szentmise;
mindennapjaink megszentelése: imamódok, imaformák (keresztvetés, Miatyánk);
Jézus anyát is adott nekünk: Mária (Üdvözlégy...);
élet az egyházközségben;
részösszefoglalás az Egyházról (más keresztény felekezetekre való kitekintés az ökumené
szellemében);
összefoglaló az ünnepekről, ünnepkörökről (az egyházi év);
csapatversenyek, tesztek az év folyamán tanultakból;
rajzaink, munkáink összegyűjtése, rendezése kapcsán emlékezünk az év folyamán tanultakra;
ünnepi hálaadó óra (kitekintés a nyári szünidőre);

B) Alapkövetelmények
Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is
kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének
főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya
küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a
legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a
Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a templom

főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös
liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket.

Ellenőrzése, értékelés, minősítés
Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették
meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben
végzett tanulói tevékenységet.
A helyes válaszokat, jó meglátásokat részesítjük dicséretben: ez serkenti a gyermekeket
igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy
szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, jó pont, a
jutalmazás különböző formái: szentkép, csillag, elismerő kézfogás, stb. Első osztályban nincs
osztályzás, a „megfelelt”, ”jól megfelelt” minősítést alkalmazzuk.

2. évfolyam

Jézus hív
Heti 2 óra, évi 74 óra
A második évfolyamos gyerekek már többnyire rendelkeznek az aetas discretionis adta tudással.
Ez annyit jelent, hogy 8 éves korában a gyermek már meg tudja különböztetni a jót a rossztól, és
kialakítható benne - természetesen megfelelő neveléssel - a helyes lelkiismeret. A keresztény
gyermeknevelés szerint ebben a korban tudatosodik a bűn, a bűnbánat, a lelkiismeret fogalma. Ha
lelkiismeretét helyesen formáljuk, a következő életkori szakasz, a kiskamaszkor különösebb
problémát nem jelent. Nem lesz szükség korrekcióra, azaz a helytelen bűntudat vagy a rosszul
értelmezett lelkiismeret átalakítására.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: a 2. évfolyamban a gyermekeknek meg kell ismerniük az őket hívó Jézus
életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok alapján. Emellett meg kell tanulniuk a
Miatyánkot, az Üdvözlégyet, a Hiszekegyet (elemeiben), a szentmise főbb részeit és ismerniük
kell a keresztség szentségét.
b.) Nevelési cél: Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Jézus az ő barátja, aki
hívja, szereti és tanítja őt. Készségessé kell tenni a gyermeket a Jézussal való szentségi
találkozásra.
c.) Módszertani javaslatok: a Tanári kézikönyv tartalmazza a 2. év anyagával kapcsolatos
segítséget a hitoktató számára. Az óravázlatokban kitérünk az imádságokra, énekekre. Az
elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos, mozgásos,

kreatív elemeket építünk be a foglalkozásokba. - Alkalmazott szemléltető módszerek: rajzos
magyarázó; poster-kép; dia vetítés; flanel tábla. Az elmélyítéshez javasoljuk a bábozást és a
dramatizálást.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet
Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus nyilvános működésének főbb eseményeiről.

A) Témakörök
1. témakör
Jézus követésre hív
az első tanítványok meghívása (Mk 1,16-20); te is Jézushoz tartozol, téged is hív;
Jézus és a gyermekek (Mk 10,13-16); Jézusnak te mindig fontos vagy: meg akar áldani, vár a
templomban;
Lévi, a vámos meghívása (Mk 2,13-17 vagy Lk 5,27-32); Jézus mindenkit hív (ne ítéld el a
másikat, hanem segíts neki jobbá válni; kövesd Jézust);
a gazdag ifjú találkozása Jézussal (Mk 10,17-22); jó gyerek vagy; - mi az, ami még elválaszt
Jézustól? (gumimaci);
2. témakör
Örömre hív
a kánai menyegző (Jn 2,1-11); Jézus megmutatja isteni hatalmát (Isten és ember);
a csodálatos kenyérszaporítás; a szentmise felajánlási része (Jn 6,1-15);
összefoglaló ismétlés a meghívásokról;
Jézus imádkozni tanít (Mt 6,7-9; Mt 6,9-16); akit szeretek, azzal jó beszélgetni;
3. témakör
A mennyei Atyához hív
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved... (Abba - mennyország szenteltessék meg);
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod (ki kell nyitni szívedet!);
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... (mi az, ami igazán fontos? - mindennapi kenyér szentáldozás);
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is... (ne légy haragtartó - Mt 6,14-16);
Mindenszentek - halottak napja (liturgikus óra);
összefoglaló ismétlés - Jézus imádkozni tanít;
számonkérés - feladatlap;
Péter vallomása (Mt 16,13); Jézus az Isten Fia, aki értünk emberré lett;
4. témakör
Jézus testvérként hív
Jézus születésére várva... (régtől fogva békülésre vár az ember Istennel);
az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38); Mária IGEN-t mond; te is kaptál Istentől feladatot; Ő a te
igenedre is vár;
Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-57); a megosztott öröm - nagyobb öröm, sietve segíteni - a
Magnificat;
várakozásunk - advent (örömteli készülődés - adventi koszorú - feladat);

Szent Miklós - a szent élete (az ajándékozó, osztó szeretet példaképe);
Szent József - Mária segítője - a családok védőszentje; szeretet a családban (a 4. és 9.
parancsolat); úton Betlehem felé - a szálláskeresés (Lk 2,1-7); te is készítsd szívedet a
Kisjézusnak;
készülődés Jézus születésének megünneplésére; a legfontosabb a szeretet (mi kell egy
kisbabának?);
Jézus születése és első látogatói - a pásztorok;
karácsonyi készülődés, szívmelengetés;
Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-35); a közösségnek bemutatják a Gyermeket - Simeon
és Anna vágyakozása;
a napkeleti bölcsek látogatása (Mt 2,1-12);
Jézus az egész világ Megváltója - az Egyház egyetemes (katolikus) jellege;
ismétlő összefoglalás - Jézus születése;
tudáspróba;
a názáreti otthon (Lk 2,39-41); növekszik bölcsességben és kedvességben.. ; neked is ezt kell
tenned!;
a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52); számára Isten ügye a legfontosabb, de engedelmes
is!;
Jézus ma is köztünk van szavával; a szentmise igeliturgia része;
5. témakör
Példájával hív
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17); mindenben vállalta emberi természetét; a
Szentháromság; egy Istenben három személy;
Jézus elvonul a pusztába; ima, böjt, kísértés; neked is szükséged van csendre, önfegyelemre;
küzdeni kell a kísértés ellen;
„ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok” (visszacsatoló ismétlés);
a nagyböjt - elcsendesedésünk ideje; a hamvazószerda jelentése (böjt, változások a liturgiában,
jófeltételeink);
nem mindenkinek tetszik Jézus tanítása (Lk 11,37-40; 53-54); az ember belseje a lényeg, nem a
külső;
bevonulás Jeruzsálembe (az évnek megfelelő A, B vagy C év szerinti evangélium alapján); Jézus,
a béke királya; a kereskedők kiűzése a templomból (Jn 2,13-16); emészt a házadért való
buzgalom (ismered a templomod?);
az utolsó vacsora; lábmosás - Jézus az egymás iránti alázatos szeretetre tanít;
Jézus imádkozik az emberekért; (Jn 17,8-9; 15-19; 17,20-21); az oltáriszentség elrendelése (Mk
14,22-25); ez ismétlődik ma is a szentmisében;
Jézus elfogása, pere (Mk 14,32-43); most is gyógyít; te is tarts ki Jézus mellett (virrassz);
Jézus a kereszten - János és Mária (Jn 19,25-27); Mária a mi Anyánk is;
keresztút - a szeretet útja (öszefoglaló liturgikus foglalkozás);
6. témakör
Közösségbe hív
Jézus feltámadt (Jn 20,1-10); a tanítványok öröme, a mi örömünk;
nevén szólítja Mária Magdolnát (Jn 20,11-18); láss, ne csak nézz! - a bűn elhomályosítja a látást;
az emmauszi tanítványok (Lk 24,13-35); az Írásokat magyarázza, megtöri a kenyeret (ma is!;
szentmise!);
Tamás apostol hitetlensége (Jn 20,19-29); boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek...;

Jézus a Tibériás tavánál (Jn 21,1-14); a feltámadt Jézus békét, szeretetet hoz - ez az új élet; Jézus
búcsúzik (Jn 21,15-17); Péterre bízza az Egyházat, a tanítványok közösségét;
az Egyház ma (ismétlés; a te egyházközséged);
a tanítványok közössége Jézus mennybemenetele után; imádság, öröm, közösség (Lk 24,50-53 és
ApCsel 1,12-14);
a Mária-tisztelet (május hónapban égi édesanyánkat is köszöntjük);
7. témakör
Tanúságtételre hív
az első Pünkösd - a Szentlélek eljövetele; Péter példát mutat a bátor tanúságtételből;
a Szentlélek ajándéka bennünk; az ajándékok és gyümölcseik;
összefoglalás: az Egyház indulása;
imádságok ismétlése (Hiszekegy, Üdvözlégy, Miatyánk);
a szentmise részei - ismétlés az eddig tanultak alapján;
év végi értékelés;

B) Alapkövetelmények
Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy
evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség
szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit.

Ellenőrzése, értékelés, minősítés
Folyamatosan számon kérjük az órán hallott és feldolgozott evangéliumi történetet vagy tanítást.
Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve sajátították el tanulóink
Jézus tanítását. Értékelésünket dicsérettel, jutalmazással és osztályzattal fejezzük ki. A helytelen
vagy pontatlan feleletet javítjuk, pontosítjuk.

3. évfolyam

Találkozás Jézussal
Heti 2 óra, évi 74 óra
Általában a harmadik évfolyamban készítjük fel a gyermekeket a kiengesztelődés szentségére és
az elsőáldozásra. - A „Találkozás Jézussal” című tankönyv segítségével a gyermek rácsodálkozik
Jézus tetteire, találkozásaira és példabeszédeire. Felismeri, hogyan kell megfigyelni a csodákat,
hogyan kell találkozni Istennel és emberekkel, és megtanulja, hogyan kell gyakorlatban
értelmezni a példabeszédeket.
A tankönyv figyelembe veszi a gyermek magyar nyelv és irodalmi tudását, környezetismeretét,
rajzkészségét, az énekeknél pedig a kornak megfelelő hangfekvéseket. A 3. évfolyamos tananyag
az 1. és 2. évfolyamos anyagra épül, azokat mintegy körkörösen bővíti. A gyermek tudásszintjét
vertikálisan és horizontálisan fejleszti.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: A 3. évfolyamban a gyermeknek ismernie kell Jézus életét, legfontosabb
tanításait, el kell sajátítania a bűnbánat szentségével, illetve az oltáriszentséggel kapcsolatos

tudnivalókat, és tudnia kell a tízparancsolatot és Jézus új parancsolatát. - Harmadikos korban a
gyerekek számára feltétlenül biztosítani kell az Újszövetségi Szentírás használatát és az órákon
mintegy bele kell nőniük a Szentírás rendszeres olvasásába.
b.) Nevelési cél: A gyermeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő
ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való találkozás az
Eucharisztiában. A gyermek tárgyi tudásának építésével egy időben lelki fejlődését is segítenünk
kell, hogy a harmadik év végére minél felkészültebb lehessen az Eucharisztia tudatos vételére.
Imaéletének formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját korának megfelelő szinten értse és
érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell őt abban, hogy szintjének megfelelően tudatosan
válaszoljon Jézus szeretetére, törekedjen a jóra.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia
Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus tanításáról, példabeszédeiről, életének főbb
eseményeiről.

A) Témakörök
1. témakör
A találkozás - öröm
év eleje - találkozásunk öröme;
Jézussal találkozni öröm; Mária, Simeon, bölcsek (ismétlésként);
a tanítványok öröme; a halászok és Máté meghívása (ismétlés);
találkozni öröm, de nem mindenki örül; a gazdag ifjú (ismétlés); Zakeus (Lk 19,2-10);
2. témakör
A találkozás - változás
a bűnös asszony Simon farizeus házában (Lk 7,26-50); menj, és többé ne vétkezzél!;
Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46-52); akar Jézussal találkozni és aztán mindenhova követi;
neked is ezt kell tenned!;
Mária-tisztelet - rózsafüzér - liturgikus foglalkozás;
Jézussal találkozni - az örök élet ígérete - Nikodémus (Jn 3,1-21); Isten a Fiát küldte, hogy aki
hisz benne, örökké éljen;
a szamáriai asszony (Jn 4,7-26); Jézus az örök élet forrása;
Péter vallomása (Jn 6,48-71); kihez mennénk; az örök élet igéi Nálad vannak!; szentáldozásra
készülünk;
Mindenszentek, halottak napja - liturgikus foglalkozás;
3. témakör
A találkozás - kapcsolat
példabeszéd a szőlőtőről (Jn 15,1-11); ne engedd magad levágni a szőlőtőről!;
Jézus: a jó Pásztor (Jn 10,11-21); terel, véd, gondoskodik, szeret;
Jézus: a kapu (Jn 10,7-10); meditáció a kapuról;
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6); senki sem juthat az Atyához, csak én általam mondja az Úr;
Jézus a gondviselésről tanít (Lk 12,22 és Mt 10,29); a mennyei Atya tudja, hogy sok mindenre
szükségünk van;
példabeszéd a tékozló fiúról (Lk 15,11-32); Isten mindig megbocsát; (első beszélgetés a
szentgyónásról - kiengesztelődés);
adventi készület - bűnbánati idő;

Isten annyira szeretett minket, hogy Fiát küldte közénk; ismétlő jelleggel a karácsonyi idő
eseményei;
karácsonyi óra;
4. témakör
A találkozás - növekedés a bölcsességben
példabeszéd a sziklára épült házról (Lk 6,46-49); életünk alapja az Istenről szóló tanítás;
a talentumokról szóló példabeszéd (Mt 25,14-30); az Istentől kapott ajándékokat neked is
hasznosítanod kell;
a szűk kapu, keskeny út (Mt 7,13-14); tarts ki akkor is Jézus mellett, ha környezeted másfelé
vinne;
Jézus megtanít arra, hogy ki ad többet (Mk 12,41-44); nem az a fontos, hogy mennyit adsz,
hanem ahogyan adod;
Jézus lecsendesíti a vihart (Mk 4,35-41); minden helyzetben meg kell őriznünk Jézusba vetett
hitünket;
a csodálatos halfogás (Lk 5,1-11); Jézus bizalmat vár;
a bénát Jézus elé viszik barátai (Lk 5,17-26); a tetőbontó szeretet - szeretet és közös hit
barátaiddal együtt;
Jézus meggyógyítja a tíz leprást (Lk 17,11-19); fontos a hála és a köszönet;
a magvetőről szóló példabeszéd (Lk 8,4-15); az Istenről szóló tanítást úgy kell hallgatni, hogy a
mi szívünk is jó föld legyen;
látogatóban Máriánál és Mártánál (Lk 10,38-42); fontos a munka is, de Jézus tanítása még
fontosabb;
ki tartozik igazán Jézushoz? (Lk 8,19-21); te is, ha a mennyei Atya akaratát teljesíted;
a farizeus és a vámos imádsága (Lk 18,9-14); ne légy öntelt; hibáidat Istennek megvallani nem
gyengeség!;
a nagyböjt kezdete - liturgikus foglalkozás; csendesedni, befelé fordulni, jobban Jézusra figyelni;
az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37); döntéseidben a szeretet legyen az első szempont;
Jézus az igazi szeretetre tanít (Lk 6,27-36); azt is szeretni kell, aki nem kedves hozzánk;
Jézus megbocsátásra tanít (Mt 18,21-22); mindig meg kell bocsátani (Miatyánk!);
mit kell tennem, hogy Jézus barátja legyek? (Mt 25,31-46); mindenkiben vedd észre Jézust!;
5. témakör
A találkozás - szeretetből vállalt áldozat
Virágvasárnaptól Nagycsütörtökig (ismétlés); ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (Lk 22,1923);
a húsvéti szent három nap eseményei; nevek, jelentések, szokások;
a keresztút mint a találkozások útja a feltámadás fényében; elmélkedés;
Krisztus feltámadt, alleluja!; találkozások (miből ismerik fel Jézust?; és te hogyan találkozol
vele?);
6. témakör
A találkozás - megváltás
Mitől vált meg minket Jézus? (a bűn mint Isten szeretetének visszautasítása)
a főparancs (Mt 22,34-40); szeresd Istent és felebarátodat!;
a Tízparancsolat; az I-III. parancsolat; számodra is Isten legyen a legfontosabb!;
a IV-VI. parancsolat; a család, a felebarát és önmagam helyes szeretete;
a VII-X. parancsolat; keresztény magatartás a közösségben;

a bűnbánat - a kiengesztelődés szentsége; Jézus nem ítél el (Jn 8,1-11); hatalmat ad az
apostoloknak a bűnbocsánatra (Jn 20,19-23); felkészülés az első szentgyónásra;
lelkiismeretvizsgálat a parancsolatok alapján a szeretet szemszögéből;
7. témakör
A találkozás - élet
Jézus az élet kenyere Jn 6,48-51, 53-59
aki engem eszik, énáltalam él...; közvetlen felkészülés az első szentáldozásra;
8. témakör
A találkozás - küldetés
az első keresztények élete;
te is vegyél tudatosan részt a keresztény közösség életében!;

B) Alapkövetelmények
Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a bűnbocsánat
szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a tízparancsolatot.
Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Tudjon fejből idézni legalább
20 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát.

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Kérdésekkel és megbeszéléssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve tették magukévá az
órán elhangzott tanítást. A füzetvezetést, házi feladatokat is rendszeresen ellenőrizzük.
A helyes válaszokat, az órai aktivitást, jó meglátásokat dicséretben részesítjük, jutalmazzuk. A
hibát a szeretettel és nagy tapintattal javítjuk.
Az értékelés változatos módon történik: szóbeli feleletek, rajzok, memoriterek, szorgalmi
feladatok jutalmazása, illetve osztályzattal történő minősítése.
Az első áldozáshoz szükséges vizsgakérdéseket a tanév során folyamatosan magyarázzuk,
tanítjuk és ellenőrizzük.

Ajánlott tankönyv:
Találkozás Jézussal (Szent István Társulat)
Elsőáldozók könyve (Szent István Társulat)

Ajánlott irodalom
100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához (Prugg)
A Katolikus Egyház Katekizmusa (Szent István Társulat)
Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A nehezen kezelhető gyermekek (Gondolat, 1991)
Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról (Szent István Társulat)
Házi színpad sorozat (Unió Kiadó)
Herbert Haag: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat)
Hogyan tartsunk gyermekbiblia-órát? (Ref. Zsin. Ir.)
Kézikönyv a Bibliához (Lilliput)
Mérei F. - V. Binét Á.: Gyermeklélektan (Gondolat)
Puskely Mária: Bibliai tájakon (Szent István Társulat)
Ross Campbell: Életre szóló ajándék (Harmat, 1991)
Szegedi Bibliakommentár

Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen)
Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szent Gellért, 1992)

4. évfolyam

Népem vagytok - mondja az Úr
Heti 2 óra, évi 74 óra
A negyedik évfolyamban ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk megéreztetni a
gyermekekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött Fiát adta
értünk, hogy “mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen”. Az összeállítás
anyaga beleillik e korosztály színes képzeletvilágába. - Az ószövetségi elbeszélések a legrégibb
idők óta a katekézis alappéldatárát jelentik. A történetek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy
Istenünknek az egész történelmen végigvonuló szeretetét láttassuk meg: azt a végtelen jóságot,
amellyel minden hűtlenség és engedetlenség ellenére sem hagyja az embert magára, hanem hű
marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlünk gondoskodását.
Negyedik évfolyamosként az “arany életkor” idejét élik meg a gyermekek. Ennek jellemzői: nyílt
bizalom a felnőttek iránt, szellemi szomjúság, elvont igazságok helyett a konkrétumra figyelés.
Az ószövetségi elbeszélések konkrét eseményeket rögzítenek, s belőlük a minden körülmények
között szerető Isten üzenetét olvashatja ki a negyedik évfolyamos gyermek.

Cél- és feladatrendszer
a.) Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az ószövetségi elbeszéléseket, ismerjék meg az
elbeszélések erkölcsi üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet.
Törekednünk kell arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató
jellegét. - Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori szakaszban a gyermekek
még nem rendelkeznek történeti ismeretekkel, nem képesek történelmi távlatban gondolkodni.
Jóllehet a történetek bizonyos időrendiségben következnek egymásra, nem célunk az üdvtörténeti
sorrendiség bemutatása.
b.) Nevelési cél: Alapcélkitűzésünk az, hogy megragadjuk a gyermekek bizalommal teli
érdeklődését és azt Isten szeretetére irányítsuk. Tudatosítanunk kell bennük, hogy miként az
ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van. Segítsük őket abban, hogy mindennapi
életükben bizalommal hagyatkozzanak a mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki
bennünk a készséget, hogy figyeljenek a népét féltő szeretettel vezető és a minden problémára
válaszoló Úr szavára.
c.) Módszertani szempontból ajánljuk az induktív eljárást, a szemléltetést, a dramatizálást és a
rajzos önkifejezést.
Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia
Tanári segédletek: szemléltető képek

A) Témakörök
1. témakör
Nagy néppé teszlek - mondja az Úr
Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása)

Ábrahám legnagyobb próbatétele
Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése)
Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau)
Jákob idegenben
Elfeledkezik-e rólunk az Isten? (József és testvérei)
2. témakör
Kimenti népét az Úr
Legyőzhetjük-e a rosszat? (a csipkebokor)
Mózes küldetése
az egyiptomi csapások;
Ki szabadít meg minket bűneinktől? (a húsvéti bárány)
átkelés a Vörös-tengeren;
Számíthat-e rád az Isten?
Hol vannak a te bálványaid? (az aranyborjú)
Milyen táplálék erősíti lelkünket? (a manna)
Alkalmas eszköze vagy-e az Úrnak? (a képek)
Ki lehet Isten papja? (Kóré lázadása)
Ki szólhat bele Isten terveibe? (Bálám)
Mi a győzelmi jelvényünk? (a rézkígyó)
3. témakör
Vezeti népét az Úr
Mire való a böjt és a lemondás? (Gedeon)
Mit adsz te Istennek? (Jefte)
Adhat-e örömet a bűn? (Sámson)
Meghallod-e az Úr hívását? (Sámuel)
Mit jelent neked az Úr hívása? (Héli fiai)
Vereséget szenvedhet-e Isten? (a frigyláda sorsa)
Milyen ember vagy? (Saul, a király)
Kik az Isten kedvencei? (Dávid felkelése)
Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát)
Mi a legszebb győzelem? (Dávid és Saul)
Igazságosak-e az emberek?
Szabad-e vétkezniük a hatalmasoknak? (Dávid és Uriás)
Nem élsz vissza a szeretettel? (Absalon lázadása)
Ki az igazán bölcs ember? (Salamon imája)
a salamoni ítélet;
Kitől kérjünk tanácsot? (Roboam és Jeroboám)
4. témakör
Népének oltalma és menedéke
Lehet-e kölcsönt adni Istennek? (Illés próféta)
Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata és megmenekülése).
Mit kaptál a keresztségben? (Elizeus, Námán gyógyulása)
Mennyibe kerül a lelki gyógyulás? (Gizei bűnhődése)
Meghálálod-e az Isten jóságát? (Izaiás próféta)
Ki áll melletted, mikor szenvedsz? (Jeremiás)

Van-e élet a halál után? (Ezekiel)
Hogyan vallom meg a hitemet? (Dániel)
Kell-e félni az emberektől? (a három ifjú hűsége)
Kiderül-e minden rosszaság? (a bálványok leleplezése)
Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok)
Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája)
5. témakör
Mindvégig szereti népét
Mindig a többségnek van igaza? (Matatias)
Mi értékesebb az életnél? (A Makkabeusok)
Elfutsz-e Isten elől? (Jónás menekülése)
Hányszor bocsát meg Isten? (a béketűrő Jób)
Meddig kell bízni Istenben? (Judit bátorsága)
Jótettért jót várj? (Tóbiás vaksága)
Hogyan vigyáz ránk az Isten? (Tóbiás gyógyulása)
Kérdezz még többet! (Ezdrás)

B) Alapkövetelmények:
Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják fejből az olvasmányok végén szereplő
szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a három isteni erényt,
azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az ószövetségi történetek
kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel ellentétes
erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott kiemelkedő személyeit. Tudják
hitünk fő igazságait.

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Az olvasmányok végén szereplő szentírási idézeteket minden órán számon kérjük. A könyv
nélkül tudott szentírási részletet, a bibliai történet értelmes és értelmezett elmondását
osztályzattal minősítjük.
A tanórai beszélgetések során fény derül arra, mi nem világos a tanulók számára, mi érdekli őket
különösképpen a hallott biblai történetek kapcsán. Így ellenőrizhetjük tudásuk helyességét és
hitbeli fejlődésüket.

Ajánlott tankönyv:
Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (1989)
Tanári kézikönyv (A Hitoktatási vázlatok 8. füzete a hittan tankönyv használatához készült,
1989)

ÉNEK-ZENE
1-2. évfolyam
„A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
Kodály Zoltán

Célok, feladatok, fejlesztendő területek:
Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és
jellemnevelésében. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre.
A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen
cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermekeket más
emberek, közösségek és kultúrák befogadására.
A zene megismeréséhez az élményszerűségen át vezet az út, mely kétféle módon
történhet: a saját közvetlen cselekvés által kapott zenei élményen és a zeneművek élményszerű
megismerésén át. Éppen ezért az énekórákon olyan maradandó zenei élményt kell adni a
gyerekeknek, ami egy életre megnyitja lelküket a zenére, belső igényt támaszt bennük a további
muzsikálásra.
A zenei élményeknél elsődleges a saját énekhang, amely minden gyerek veleszületett
hangszere. Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. Azt, hogy ki,
milyen módon, milyen szinten tud majd saját „hangszerén” játszani, azt az első iskolai évek
határozzák meg. Nincs ugyanis „botfülű” gyermek, csak olyan, akinek képességeit még nem
bontakoztatták ki. A gyermek ösztönszerű, természetes kifejezési módja az éneklés, mely a zenei
élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal
egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás
mással alig pótolható lehetőségét kínálja. Minél kisebb egy gyermek, annál inkább jellemző rá,
hogy belső gondolatait, érzéseit, esetleg indulatait szavakkal nem tudja még megfogalmazni, de
örömeit, bánatait, feszültségeit ki tudja magából énekelni, muzsikálni.
A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle
mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás,
szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését.
Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek
zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja.
A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos
szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. A népi játékdalok
által a magyarság tudatalatti elemei ültetődnek a gyermekekbe.
A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a
játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása

módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a
kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztésére.
A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a
rendszeres hangszertanuláshoz.
A zenehallgatás az auditív befogadó készség fejlesztésének eszköze és a gyermeki
élményvilág fontos része. A gyermekek ösztönös rácsodálkozása a remekművekre, az értékes
zenére fejleszti a művészi fogékonyságot. A közvetlen zenei élmény: élő hangszeres előadás,
átélt, jól megformált tanári ének mély nyomot hagy bennük, mely segíti kialakulni a jó zenei
ízlést.
Az imádság egyik legkifejezőbb módja az éneklés. A katolikus iskolákban kiemelkedően
fontos szerepe van az énekes imádságoknak. A gyermekeknek meg kell ismerniük, meg kell
tanulniuk az iskolai liturgiák és a misék énekes anyagát ahhoz, hogy a liturgikus
cselekményeknek ne szemlélői, hanem szereplői, átélői legyenek.

1. évfolyam
Óraszám:74/év
2/hét

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Éneklés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
mondókák
hangoztatása,
versritmizálása, szójátékok,
régies
szavak
Hon- és népismeret

Témakör

Óraszám

Éneklés
Improvizáció
Zenehallgatás
Zenei hallás és kottaismeret
Egyházi ének

74 óra
8 óra
10 óra
40 óra
16 óra

Témák, tartalmak

Magyar
mondókák

Tanulói tevékenységek

népi Dalos játékok előadása

Népi gyermekjátékok

Körjátékok
Éneklés
emlékezetből

Kapcsolódási
lehetőségek
Magyar nyelv

Dráma
szöveggel tánc

Kis
hangterjedelmű
Testnevelés
magyar népdalok
Ismert dallami fordulatok
kézjeles éneklése tanári
–
nemzettudat Ünnepkörök
dalai irányítással
megalapozása,
mondókák
(Szt. Miklós, lucázás, Dalok,
hazaszeretet
karácsony, márc. 15., ritmusának hangoztatása
Szociális kompetencia:
anyák napja)
Megfelelő tempóválasztás,
- önértékelés
Művészeti
értékű tempótartás
komponált gyermek–
nyitottság, dalok (pl.: gyermek és Helyes
testtartás,
kapcsolatkeresés
környezete:
termé- levegővétel alkalmazása
szeti
és
emberi
- segítőkészség
környezet témákban)
Megadott
hangmagasság
(kezdőhang) felismerése,

és

– egymásra figyelés,

átvétele

alkalmazkodás
többiekhez

a

Ritmusgyakorlatok
előadása hangszerekkel

– társas aktivitás
–
felelősségérzet
fejlesztése:
felelősség a személyes
döntésekért
A hatékony,
tanulás:

önálló

- érdeklődés, figyelem
tartósságának fejlesztése
Kezdeményezőképesség:
- játékok szervezése
Esztétikai – művészeti
tudatosság:
beleélő
önkifejezés

előadás,

Improvizáció
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Szociális
kompetencia:
- egymásra figyelés
fejlesztése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Dallammodellként:
Énekes és ritmikus variációs
Tanult
mondókák, játék elemi ritmusértékek
gyermekversek, énekes felhasználásával
játékok
Énekes
párbeszéd
–
Tanult dallami elemek
visszhangjáték (névéneklés)
Ritmus

és

dallammotívum

Kapcsolódási
lehetőségek

variálása

Zenehallgatás
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
saját
elképzelések
spontán
elmondása,
kérdés,
kritika
megfogalmazása

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Tárgyi, környezeti
zajok,
zörejek
Énekes anyaghoz
kapcsolódó vokális
és
hangszeres
feldolgozások

Dinamikai ellentétpárok Környezetismeret
(halk–hangos) megkülönböztetése
Alapvető
tempókülönbségek
(gyors–lassú)
összehasonlítása
1–2
perces
zenei
bemutatása
(ismert
gyermekdal
feldolgozásának),
figyelemmel kísérése

Karakterdarabok
Bartók:
- mások véleményének Gyermekeknek
mérlegelése,
adott
esetben elfogadása
Kodály:
Gyermekkarok
– esztétikai érzék: a
szépségélmény
pozitív
érzelmi
hatásának
felismerése, keresése
Szociális kompetencia:

- önuralom
Kezdeményezőképesség:
- véleménynyilvánítás
Esztétikai–művészeti
tudatosság:
- előadások elemzése
– ízlésfejlesztés
– művészi kifejezés felé
nyitottság, fogékonyság,
érdeklődés
Hon és népismeret:
nemzettudat, hazaszeretet

Hangszínhallás fejlesztése:
a) Emberi hangfajták
hallás
utáni
megkülönböztetése
(gyermek – női – férfi)
b) hangszerek felismerése
hangzás
alapján
(ritmushangszerek,
metallofon,
furulya,
zongora, hegedű)
Zenei karakterek hallás
utáni megfigyelése

Kapcsolódási
lehetőségek

Zenei hallás és kottaismeret
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
A
hatékony, Ritmikai ismeretek
önálló
tanulás:
- érdeklődés az új Egyenletes
lüktetés
ismeretek iránt
érzékeltetése
Tapasztalatok
a
hangszínhallás motívumés
fejlesztése:
ütemsúlyról

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Egyenletes
lüktetés
érzékeltetése – járással, tapssal,
koppantással
Az ütemsúlyok érzékeltetése

A kettes ütem megfigyelése
gyermek-, női és A
kettes
ütem
férfihangok hallás megfigyeltetése
Ritmusvisszhang,
utáni
ritmusfelelgetős
megkülönböztetése Elemi
ritmusértékek
(negyed és szünetjele,
- ismert hangszerek páros
nyolcad,
hangjának
ütemvonal, záróvonal,
felismerése
ismétlőjel megismerése)
Dallami ismeretek
Magas – mély képzet

Magas–mély
érzékeltetése a térben

hangok

Pentaton dallamelemek,
szolmizációs szótagok A tanult szolmizációs hangok
megismerése (szó–mi,
kézjele
lá–szó–mi)
A
megismert
hangok
a elhelyezése az öt vonalon

Tájékozódás
vonalrendszerben

A betűkotta és a
hangjegy kapcsolatának
megerősítése

Előadási ismeretek
Hangos–halk (f–mf–p)
megkülönböztetése
Gyors–lassú
felismerése

tempó

Hangos–halk
éneklési
gyakorlatok
A
dalok
tempójának
változtatása
tanítói
kézjel
szerint

Egyházi énekek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Európai
azonosságtudat:
taize-i énekek
Szociális
kompetencia:
közösségfejlesztés,
azonosságtudat,
társas
aktivitás

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

A liturgia énekei

Népénekek,
éneklése
Kis
hangterjedelmű emlékezetből
népénekek,
taize-i
énekek,
mise–
ordinárium

Kapcsolódási
lehetőségek

taize-i
dalok Hittan
szöveggel

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:
Népi mondókák, népi játékok, népdalok, gyermekdalok tartalom kifejezésére törekvő, csoportos
éneklése emlékezetből. Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban.
Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok csoportos éneklése
szolmizációs kézjelről.
Játékos, egyszerű ritmikai improvizálás.
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.
Dalritmusok és pentaton relációk olvasása és írása a tanító irányításával, a tanult ritmusértékek és
hangkészlet körében.
A tanult egyházi énekek kifejező, tiszta éneklése pontos szöveggel, csoportban.
Az értékelés szempontjai:
-

A dalok előadása, éneklése

-

Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári irányítással

-

Dalok, mondókák ritmusának hangoztatása

-

Kezdőhang felismerése, átvétele

-

Dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése

-

Többször hallgatott dallamok felismerése, megnevezése

-

Hangszerek felismerése

-

Tanult hangok elhelyezése vonalrendszeren

DALANYAG-JAVASLAT AZ ELSŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA:
I. Népi gyermekdalok

1. Zsipp- zsupp
2. Hinta-palinta
3. Csiga-biga, gyere ki
4. Én kis kertet kerteltem
5. Szólj síp, szólj
6. Koszorú, koszorú
7. Tüzet viszek
8. Esik az eső
9. Hajlik a meggyfa
10. Aki nem lép egyszerre
11. Éliás, Tóbiás
12. Süss fel nap
13. Kék selyemkendő
14. Ég a gyertya, ég
15. Cirmos cica
16. Ha én cica volnék
17. Csíp, csíp csóka
18. Csön, csön gyűrű
19. Bújj, bújj zöld ág
20. Esik az eső
21. Gyertek lányok ligetre
22. Fehér liliomszál
23. Kinyílt a rózsa
24. Kis kece lányom
25. Iglice szívem
26. Hívogat az iskola
27. Orgona ága

II. Ünnepekhez kapcsolódó énekek:
1. Pásztorok, pásztorok
2. Kirje, kirje
3. Mennyből az angyal
4. Ó, gyönyörűszép
5. Dicsőség mennyben az Istennek
6. Égből szállott szent kenyér
7. Szent Imre herceg
8. Szeretettel jönnek hozzád
9. Szentje és Atyja
10. O, Pater
11. Szép királynéja

12. Bűnbánóknak menedéke
13. Hogyha hozzád járulunk
14. A keresztfához megyek
15. Keresztények, sírjatok
16. Örvendetes napunk támadt

2. évfolyam
Óraszám:74/év
2/hét
AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Éneklés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
- szókincs fejlesztése
mondókákkal, énekekkel,
Hon- és népismeret:

Témakör

Óraszám

Éneklés
Zenehallgatás
Improvizáció
Zenei hallás és kottaismeret
Egyházi énekek

74 óra
10 óra
8 óra
40 óra
16 óra

Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek

Újabb
mondókák

Kapcsolódási
lehetőségek

népi Népi
gyermekjátékok, Magyar nyelv
népszokások előadása
Dráma és tánc
Népi
Éneklés osztinátóval
gyermekjátékdalok,
Környezetismeret
népszokások
Ritmuskánonok
Magyar és rokon megszólaltatása csoportos
népek dalai
osztásban

nemzettudat
és
megalapozása, nemzeti Nemzetiségi
etnikai kisebbségek
önismeret, hazaszeretet
dalai
Szociális kompetencia: Ünnepkörök dalai
(új
esztendő,
- önértékelés
farsang,
húsvét,
–
nyitottság: iskolai ünnepek)
kapcsolatkeresés, társak
Műdalok
(az
elfogadása, másik
életkornak
megfelelően
véleményének
válogatva)
mérlegelése,

Zenei
hangsúlyok
kifejezése
az
énekes
előadásban
Pentaton
dallamok
éneklése, tanulása kézjelről
Dallamváltozatok
felismerése hallás után
Kétszólamú
éneklés
előkészítése: (tartott hang
+ dallaméneklés)

egymásra
figyelés
(kétszólamú
éneklés)
– társas aktivitás
– segítőkészség
–
felelősségérzet:
„szólamvezetés”
Kezdeményezőképesség:
– játékok szervezése
A hatékony, önálló
tanulás:
– érdeklődés, figyelem
tartósságának,
összpontosításnak
fejlesztése

a

Esztétikai,
művészeti
tudatosság:
–
beleélő
előadás,
önkifejezés, nyitottság,
kreativitás

Zenehallgatás
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
saját
elképzelések
spontán
elmondása,
kérdés,
kritika
megfogalmazása

Témák,
tartalmak

Tanulói tevékenységek

Ünnepkörökhöz
tartozó, életkorhoz
igazodó
szemelvények
(vokális–
hangszeres)

Újabb zenei együttesek, és Környezetismeret
felismerésük
hangzás Magyar nyelv
alapján
(gyermekkar;
vonós–fúvós
zenekar;
hegedű; fuvola; fagott)

Különböző
karakterek,
Magyar,
tanult hangmagasságok
hallás
kisebbségi
és utáni megfigyelése
rokon
népek
népzenei felvételei Egyszerű zenei kérdés–
felelet motívumpár hallás
– esztétikai érzék: a Gyermekdalok és utáni felismerése
szépségélmény
pozitív magyar népzene –
Szociális kompetencia:
- mások véleményének
mérlegelése,
adott
esetben elfogadása

Kapcsolódási
lehetőségek

érzelmi
hatásának feldolgozásokban
felisme-rése, keresése
Cselekményes
zenék
- önuralom
Kezdeményezőképesség:
- véleménynyilvánítás
Esztétikai – művészeti
tudatosság:
- előadások elemzése
– ízlésfejlesztés
– művészi kifejezés felé
nyitottság, fogékonyság,
érdeklődés
Hon és népismeret
nemzettudat,
hazaszeretet

Improvizáció
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Dallammodellként:
Magyar gyermekdalok

Ritmusosztinátó szerkesztése Magyar nyelv
és előadása

mondókák Népzenei – műzenei
hangoztatása
énekes anyag
– saját elképzelések
elmondása,
Olvasógyakorlatok
kérdés,
kritika
megfogalmazása
– megfelelő módon
érvelés

Kapcsolódási
lehetőségek

Ritmusfelelgetős
Ritmuskíséret rögtönzése
Irányított improvizáció
zenei kérdés–felelet

a

formájára
Ellenritmus
dalokhoz

tapsolása

Mondóka mondása kánonban
Szociális

kompetencia:
- nyitottság: mások
vélemé-nyének
mérlegelése,
elfogadása
–
társas
aktivitás:
csoport-munkában
részvétel,
feladatvállalás
– harmónia
- egymásra figyelés,
alkalmazkodóképesség,
- önbizalom
Esztétikai,
művészi
kompetencia:
- önkifejezés
Zenehallgatás
Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás alapján (gyermekkar, zenekar, szóló hangszer,
hegedű) – Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények (vokális, hangszeres).
Magyar és rokon népek népzenei felvételei. Különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni
megfigyelése. – Gyermekdalok és magyar népzene, feldolgozásokban.
Zenei hallás és kottaismeret
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
A hatékony, önálló Ritmikai ismeretek
tanulás:
- érdeklődés az új A félértékű ritmus és
ismeretek iránt
szünetjel megismerése
Szociális
kompetencia:

Tanulói tevékenységek

Ritmushangszerek
Matematika
használatával egybekötött ritmusgyakorlatok

Ritmuskánon, osztinátó
Kézjelről dallamreprodukálás
Dallami ismeretek

Hangok
lejegyzése
a
a
tanár
Új pentaton dallamok vonalrendszerbe
figyelem, (ré – dó – lá) és utasításai szerint
összpontosítás
- társas aktivitás,

Kapcsolódási
lehetőségek

fejlesztése
a
kézjelről éneklésnél,
ritmusgyakorlatoknál
Matematikai
kompetencia:
- nyolcad, negyed,
fél-érték
kapcsolatának
megfigyelése,
érzékeltetése

kézjelük megismerése

taize-i énekek
Szociális
kompetencia:
közösségfejlesztés,
azonosság-tudat,
társas aktivitás

átírása

Tájékozódás
a
vonalrendszerben,
a
tanult
pentaton
dallamelemek körében,
a
hang,
kézjel,
betűkotta,
hangjegy
kapcsolatának
megerősítése
Első alsó
megismerése

Egyházi énekek
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Európai
azonosságtudat:

Betűkotta
vonalrendszerbe

pótvonal

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A liturgia énekei

Népénekek kifejező éneklése Hittan
csoportokban

Kis
hangterjedelmű
népénekek
Taize-i énekek
A mise prefáció
kánon feleletei

és

figyelem,
összpontosítás fejlesztése
A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek:
Népi mondókák, népi játékok, népdalok, műdalok a tartalom kifejezésére törekvő, csoportos
éneklése emlékezetből. Gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban.
Részvétel tanult népszokások dramatikus előadásában.
Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok csoportos éneklése
szolmizációs kézjelről.

Játékos, egyszerű ritmikai és dallami improvizálás.
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. A zenekari előadás és a hangszerszóló
megkülönböztetése.
A vonalrendszer ismerete. Dalritmusok és pentaton relációk olvasása és írása a tanító
irányításával
a
tanult
ritmusértékek
és
hangkészlet
körében.
A tanult egyházi énekek kifejező, tiszta éneklése pontos szöveggel, csoportban.
Értékelési szempontok:
Éneklés:
- a dalismeret nagysága, biztonsága
– az intonálás tisztasága
– a ritmikai és dallami biztonság
– a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés
– az éneklés örömtelisége, felszabadultsága
Improvizáció:
- a tevékenység motiváltsága, játékossága
- a tanult zenei ismeretek felhasználása az improvizációhoz
Zeneértés:
- a megfigyelőképesség fejlettsége (hangfajták, hangszínek, karakterek felismerése)
– a zenehallgatás iránti igény
– a zenehallgatási szokások kialakultsága
Zenei hallás és kottaismeret:
- a dallam és a ritmus felismerésének, felidézésének, hangoztatásának biztonsága, pontossága
– tempó és dinamika követése
– gyakorlottság a zenei élmények megfogalmazásában, dallami és ritmikai elemek
felismerésében, olvasásában, írásában
Egyházi ének:

- a dalismeret nagysága, biztonsága
– az intonálás tisztasága
– ritmikai és dallami pontosság
- a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés

DALANYAG-JAVASLAT A MÁSODIK OSZTÁLY SZÁMÁRA:
I. Népi gyermekdalok:
1. Bújj, bújj, itt megyek
2. Gólya, gólya gilice
3. Katalinka szállj el
4. Tik csak esztek, isztok
5. Egyél libám, egyél már
6. Tüzet viszek
7. Túrót ettem
8. Elvesztettem zsebkendőmet
9. Hej, vára, vára
10. A tokaji szőlőhegyen
11. Méz, méz, méz
12. Körtéfa
13. A part alatt
14. Szegény legény
15. Kicsiny vagyok én
16. Harcsa van a vízben
17. Megismerni a kanászt
18. Cifra palota
19. Anyám, édesanyám
20. Este van már, nyolc óra
21. Virágéknál ég a világ
22. Még azt mondják
23. A búzamezőben
II. Gyermekműdalok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hervad már a lombnak
Jön a kocsi, most érkeztünk
Hull a hó, hull a hó
Mély erdőn
Eresz alól fecskefia
Sándor napján
Háp, háp, háp

III. Ünnepekhez kapcsolódó énekek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pásztorok, pásztorok
Szólj, csengő
Itt a farsang
Esik eső karikára
A pünkösdi rózsa
Mi van ma
Fűzzünk, fűzzünk

IV. Egyházi énekek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ó, jöjj, ó, jöjj
Dicsőség mennyben az Istennek
Királyi zászló jár elől
Krisztus, virágunk
Immár a nap leáldozott
A mise prefáció és kánon feleletei: ÉE.: 447; 450; 453; 459; 463+470; 468

V. Taize-i énekek

3. évfolyam
Óraszám:

74/év
2/hét

Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Témakör

Óraszám

Éneklés
Zenehallgatás
Improvizáció
Zenei hallás és kottaismeret
Egyházi ének

74 óra
24 óra
8 óra
37 óra
20 óra

Éneklés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Hon- és népismeret:
A
nemzettudat
megalapozása,
nemzeti
önismeret,
hazaszeretet,
nemzeti kultúránk nagy
múltú
értékeinek
ismerete.
Anyanyelvi
kompetencia:
- szókincs fejlesztése
Tudásszerző
kompetencia:
játékszeretet,
kíváncsiság, próbálkozási
motívum,
játékszeretet
Szociális kompetencia:
önértékelés
nyitottság,
kapcsolatkeresés
- együttműködési hajlam,
segítőkészség

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Szerepjátszó
gyermekjátékok
Magyar népdalok,
népszokások
dalanyagának
bővítése
Európai
gyermekdalok
Nemzetiségi
és
etnikai kisebbségek
újabb dalai
Újabb
műdalok
Ünnepkörök dalai
(regölés,
tavaszi
népszokások)
Iskolai
ünnepek
újabb dalai
Könnyű
kétszólamúság
(kánonok;
tartott
hang
+
mozgó
szólam
együtt

Alkalmazkodó
ritmus
szerinti
népdaléneklés
Több versszakból álló
népdalok
előadása
emlékezetből
Népdalkánonok csoportos
előadása
Ritmushangszerekkel
kísért
éneklés
Az eddig tanult zenei
kifejezőeszközök
alkalmazása
a
zenei
tartalom
közvetítésére
Kétszólamú
ritmusgyakorlatok
hangoztatása
Próbálkozás a kétszólamú
éneklésre: tartott hang +
mozgó szólam.

Magyar nyelv és
irodalom
Dráma és tánc
Környezetismeret

társas
aktivitás hangoztatása)
felelősségérzet,
egymásra való figyelés
tolerancia
Kezdeményezőképesség:
- népszokások eljátszása
Esztétikai,
művészeti
tudatosság:
beleélő
előadás,
önkifejezés, nyitottság,
kreativitás
A hatékony, önálló
tanulás:
- érdeklődés, figyelem
tartósságának fejlesztése

Zenehallgatás
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
- önfegyelem
saját
elképzelés,
vélemény
spontán
elmondása
kérdés,
kritika
megfogalmazása
Szociális kompetencia:
- mások véleményének
mérlegelése,
adott
esetben elfogadása
Kezdeményezőképesség:
véleménynyilvánítás
Esztétikai - művészeti
tudatosság:
- esztétikai érzék: a
szépségélmény
pozitív
érzelmi
hatásának
felismerése,
keresése
- előadások elemzése
ízlésfejlesztés
– művészi kifejezés felé
nyitottság, fogékonyság,

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Eredeti
népzenei
felvételek
(kisebbségi
és
nemzetiségi)
Cselekményes zenék
Nőikari,
férfikari,
vegyes kari művek
Műzenei
szemelvények
Kodály: Gyermek és
női karok
Mozart:
Varázsfuvola:
Prokofjev: Péter és a
farkas
Saint Saens: Állatok
farsangja
Mozart: Egy kis éji
zene
Egressy:
Klapka
induló

Hangulatok, előadásmódok,
karakterisztikus
elemek
megállapítása
Tartalom és zenei kifejező
eszközök megfigyelése a
cselekményes
zenék
hallgatásában
Hangfajok (nőikar, férfikar),
kórustípusok hallás utáni
megnevezése
Hangszerek hallás utáni
azonosítása (kürt, üstdob)

Kapcsolódási
lehetőségek

érdeklődés
Hon- és népismeret:
- nemzeti gyökereink
megismerése a népzene
által

Improvizáció
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
- kérdés, kritika
megfogalmazása
- megfelelő módon
való érvelés
Tudásszerző
kompetencia:
alkotásvágy,
alkotóképesség,
próbálkozási
motívumok
Esztétikai,
művészi
kompetencia:
önkifejezés
Szociális
kompetencia:
- nyitottság, mások
véleményének
mérlegelése,
elfogadása
- társas aktivitás

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Dallammodellként:
Olvasógyakorlatok
Magyar
népzene,
műzene, más népek dalai

Játékok
a
dinamikával,
tempóval
Hiányzó
ritmus
vagy
dallammotívum
pótlása
Azonos dallamhoz különböző
befejezés
rögtönzése
Versek
ritmizálása,
megzenésítése
Zenei kérdés–felelet befejezése

Zenei hallás és kottaismeret
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Ritmikai
ismeretek: Ritmushangszerek
Matematikai
kompetencia:
Egész értékű hang és használatával
egybekötött

Kapcsolódási
lehetőségek

Kapcsolódás
i lehetőségek

Matematika
Magyar nyelv

- ritmusértékek
közötti
összefüggés
megfigyeltetése,
ütembeosztás
tudatosítása
A
hatékony,
önálló tanulás:
- érdeklődés az új
ismeretek iránt
Tudásszerző
kompetencia:
kíváncsiság,
megoldási
késztetés,
sikervágy
Anyanyelvi
kompetencia:
versek
ritmizálása,
szógyűjtés,
szókincsfejleszté
s
Szociális
kompetencia:
önértékelés
figyelem,
összpontosítás
másikra
figyelés
önfejlesztés
segítés,
együttműködési
hajlam

szünetjele; önálló nyolcad és
szünetjele
A ritmusértékek elnevezése:
egész, fél, negyed, nyolcad
fogalmak
A négyes ütem megismerése
A szinkópa
Az átkötött hang
Kétszólamú
ritmusgyakorlatok

ritmusgyakorlatok
és irodalom
Versek ritmizálása a tanult
ritmusokkal
Szinkópa megfigyelése a
tanult
dalokban
Szinkópás szavak gyűjtése

Ritmusfelelgetős,
ritmuskánon
<!--[if
Dallami
ismeretek: !supportLineBreakNewLine]
Felső dó és alsó szó -->
megismerése, kézjele és <!--[endif]-->
elhelyezése a vonalrendszerben
Kézjelről dallamreprodukálás
Utószolmizálás
Olvasás
írás:
Az eddig tanult ritmusok Az eddig tanult ritmusok
olvasása,
leírása felismerése
kottaképről,
Tájékozódás
a olvasása
és
leírása
vonalrendszerben
Új ritmusmotívumok és
A
betűkotta
és
a dallammotívumok
leírása
vonalrendszer kapcsolatának tanári
irányítással
erősítése
Betűkotta
átírása
<!--[if
vonalrendszerbe
!supportLineBreakNewLine] Daltanulás
betűkottáról
-->
Ugyanaz a dallam különböző
<!--[endif]-->
kezdőhangú elhelyezése a
vonalrendszerben (más dó
elhelyezéssel)

Egyházi ének
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Európai
A liturgia énekei
azonosságtudat:
Taize-i énekek
taize-i
énekek

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Magyar népénekek kifejező Hittan
éneklése több versszakkal
Egyszerű gregorián dallamok

Szociális
kompetencia:
közösségfejlesztés,
azonosságtudat,
társas
aktivitás
- egymásra figyelés

Gitáros miseénekek
Taize-i
dalok
csoportban

éneklése

A továbbhaladáshoz szükséges alapvető feltételek:
Dalok szövegtartalmat, érzelmeket kifejező közös éneklése emlékezetből, a tanult tempójelzések
és dinamikai jelek alkalmazásával.
A megismert hangszerek és kórustípusok megnevezése hangzásuk felismerése alapján.
Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Megismert dallamrelációk
felismerése, éneklése kottaképről.
A tanult egyházi énekek kifejező, tiszta éneklése emlékezetből, egyszerű gregorián dallamok
stílusos éneklése.

Értékelési szempontok:
Éneklés:
- a dalismeret nagysága, biztonsága
- az intonálás biztonsága
- az intonálás tisztasága
- a ritmikai és dallami pontosság
- a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés
- az éneklés örömtelisége, felszabadultsága
Improvizáció:
- a tevékenység motiváltsága, játékossága
- a tanult zenei ismeretek felhasználása az improvizációhoz
Zeneértés:
- a megfigyelőképesség fejlettsége (hangfajták, hangszínek, karakterek felismerése)
- a zenehallgatás iránti igény
- a zenehallgatási szokások kialakultsága
Zenei hallás és kottaismeret:
- a dallam és a ritmus felismerésének, felidézésének, hangoztatásának biztonsága, pontossága
- a tempó és a dinamika követése
- gyakorlottság a zenei élmények megfogalmazásában, dallami és ritmikai elemek
felismerésében, olvasásában, írásában
Egyházi ének:
- a dalismeret nagysága, biztonsága
- az intonálás biztonsága
- az intonálás tisztasága

- ritmikai és dallami pontosság
- a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés
DALANYAGJAVASLAT A HARMADIK OSZTÁLY SZÁMÁRA:
I. Magyar népdalok, népi gyermekdalok:
Járok egyedül
Láttál-e már valaha
Ettem szőlőt
Most viszik, most viszik
Én elmentem a vásárba
Elment a madárka
Én Istenem, minek élek
Volt nekem egy kecském
Itt ül egy kis kosárba
Szántottam gyöpöt
Hopp Juliska
Hol jártál, báránykám
Cickom, cickom
Csipkefa bimbója
Két szál pünkösdrózsa
Zöld erdőben a tücsök
A tokaji szőlőhegyen
Három szabólegények
Kis kertemben uborka
Megismerni a kanászt
Tavaszi szél
II. Kánonok, népdalkánonok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fut a kicsi kordé
Szélről legeljetek
Úgy tetszik, hogy
A bundának nincs gallérja
Udvarom, udvarom
Egy boszorka van
Pál, Kata, Péter
Ég a város

III. Más népek gyermekdalai:
1. Kakukk, kakukk (német nd.)
2. Menetel az ezred (dán nd.)
3. Áll egy ifjú nyírfa (orosz nd.)
4. Készen áll már a híd (francia nd.)

IV. Ünnepekhez kapcsolódó énekek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A kis Jézus aranyalma
Ne féljetek pásztorok
Állj be, Berci, katonának
Szent Gergely doktornak
A pünkösdnek jeles napján vagy Elhozta az Isten
Serkenj fel, kegyes nép
Menetel az ezred
Bécs várában
Serkenj fel

V. Gitáros énekek:
1. Halló szívet adj nekem
2. Jézus bennem él
3. Tápláló szent kenyér
4. Kenyered és borod táplál engem
5. Teremts bennem

4. évfolyam
Óraszám: 37/év
1/hét
Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Témakör

Óraszám

Éneklés
Zenehallgatás
Improvizáció
Zenei hallás és kottaismeret
Egyházi ének

74 óra
24 óra
8 óra
37 óra
20 óra

Éneklés
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
- szókincs fejlesztése
Szociális kompetencia:
önértékelés
nyitottság,
kapcsolatkeresés
– együttműködési hajlam,
segítőkészség
–
társas
aktivitás
–
felelősségérzet
– egymásra figyelés
– tolerancia
szervezőképesség
Kezdeményezőképesség:
- népszokások eljátszása
Esztétikai,
művészeti
tudatosság:
beleélő
előadás,
önkifejezés, nyitottság,
kreativitás
A hatékony, önálló

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Újabb
magyar
népdalok
(eltérő
stílusrétegből)
Európai
népdalok
Nemzeti és etnikai
kisebbségek újabb
dalai
Egyházi népénekek
Jeles
napok,
ünnepkörök
dalai
(betlehemes játékok)
Iskolai
ünnepek
újabb dalai
Könnyű
kétszólamúság
(kánonok)

Fokozatos
halkítás,
erősítés
műzenei
példákon,
a
zenei
mondanivaló
kifejezésére.
Szolmizált
éneklés
kottaképről
Hétfokú dallam éneklése
szolmizálva,
kézjelről
Ritmusjátékok,
ritmusgyakorlatok
az
eddig
tanult
ritmusértékekkel
és
képletekkel, a tanult
ütemformákban
Próbálkozás a kétszólamú
énekléssel: tartott hang +
mozgó
szólam;
ugyanazon
dallam
különböző
hangú
befejezése

Magyar nyelv és
irodalom
Dráma és tánc
Környezetismeret

tanulás:
- érdeklődés, figyelem
tartósságának fejlesztése
Matematikai
kompetencia
ritmusértékek
–
ütembeosztás
közötti
kapcsolat
Hon- és népismeret:
nemzettudat
megalapozása, nemzeti
önismeret, hazaszeretet
– nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeinek ismerete
Tudásszerző
kompetencia:
játékszeretet,
kíváncsiság, próbálkozási
motívum,
alkotóképesség,
játékszeretet

Zenehallgatás
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
saját
elképzelések
spontán
elmondása
kérdés,
kritika
megfogalmazása
Szociális kompetencia:
- mások véleményének
mérlegelése,
adott
esetben
elfogadása
- önfegyelem
Kezdeményezőképesség:
véleménynyilvánítás
Esztétikai – művészeti
tudatosság:
- esztétikai érzék: a
szépségélmény
pozitív
érzelmi
hatásának
felismerése,
keresése

Témák, tartalmak

Karművek
(tanult
énekes anyag vegyes
kari
feldolgozásai)
Népdalfeldolgozások
Szülőföld dalkincse
Hangszeres
karakterdarabok

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A vegyes kar szólamainak Magyar nyelv
felismerése és megnevezése és irodalom
Beszélgetés
Kodály
és
Bartók
népdalgyűjtő
munkájáról
Hangszerismeret bővítése
(klarinét,
cselló)
A
zeneművekben
megszólaló
ismert
hangszerek
megnevezése
Műzenei
Fokozatos halkítás, erősítés
szemelvények
(crescendo – decrescendo)
Kodály Zoltán: Háry megfigyelése
műzenei
János
példákon
J. Strauss: Kék Duna
keringő

- előadások elemzése
ízlésfejlesztés
- nyitottság, fogékonyság,
érdeklődés a művészi
kifejezés
irányába
Hon- és népismeret:
- nemzeti gyökereink
megismerése a népzene
által

Improvizáció
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kompetencia:
- kérdés, kritika
megfogalmazása
- megfelelő módon
való érvelés
Esztétikai,
művészi
kompetencia:
önkifejezés
Szociális
kompetencia:
- nyitottság, mások
véleményének
mérlegelése,
elfogadása
– társas aktivitás
Tudásszerző
kompetencia:
alkotásvágy,
alkotóképesség,
próbálkozási
motívumok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Modellként:
tanult
ritmikai, dallami elemek
Olvasógyakorlatok
Magyar népdalok és más
dallamok
Zenehallgatási
szemelvények

Variációs készség fejlesztése a
megismert ritmikai, dallami
elemekkel
Ritmuskíséret
rögtönzése
ismert dallamhoz az újonnan
tanult
ritmusokkal
Rögtönzés tanult népdalok
mintájára
(kezdő
sorának
megtartásával)
Mozdulatrögtönzés
a
zenehallgatáshoz

Zenei hallás és kottaismeret
Fejlesztendő
Témák,

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Kapcsolódás

kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Matematikai
kompetencia:
- ritmusértékek
közötti
összefüggés
megfigyeltetése,
ütembeosztás
tudatosítása
Anyanyelvi
kompetencia:
saját
elképzelések
spontán
elmondása,
- kérdés, kritika
megfogalmazása
helyes
nyelvhasználat
A
hatékony,
önálló tanulás:
érdeklődés
- a figyelem
tartósságának
fejlesztése,
Szociális
kompetencia:
önértékelés
figyelem,
összpontosítás
- társas aktivitás
másikra
figyelés
önfejlesztés
segítés,
együttműködési
hajlam
- felelősségérzet
szervezőképessé
g

tartalmak

i lehetőségek

Ritmikai
ismeretek:
Pontozott
félértékű
kottának
és
szünetjelének
megismerése
Tapasztalatok a
hármas ütemről
és a váltakozó
ütemről.
A nagy éles és
nyújtott ritmus
megismerése

Matematika
Magyar
nyelv
és
irodalom

Ritmushangszerek
használatával
egybekötött
ritmusgyakorlatok
Kétszólamú
ritmusgyakorlatok
Ütemhangsúlyok megfigyelése a hármas
ütemben
illetve
váltakozó
ütemű
népdalokon
A nagy éles és nyújtott ritmus
megfigyelése
tanult
népdalon
Ritmusfelelgetős,
ritmuskánon
Pentaton hangsor éneklése kézjelről
Pentatónia
megfigyelése
tanult
népdalokon
Kézjelről
dallamreprodukálás
Utószolmizálás!supportLineBreakNewLin
e
Dallami
Betűkottáról
dalfelismerés,
éneklés
ismeretek:
Kottaképről dalfelismerés, éneklés
A
pentatónia Kodály 333 olvasógyakorlatok éneklése
fogalma,
betűkottáról, kotta képről a tanult
pentaton dalok hangokon
megfigyelése
Népdalok dalszerkezetének megfigyelése
A fá és ti hangok
megismerése,
kézjelük,
A tapasztalatok közös megbeszélése
elhelyezésük a
vonalrendszerbe
n
Tapasztalatok a
hétfokúságról
Olvasás – írás
Dallamolvasás
az
ismert
hangokkal
a
tanító
irányításával
Hétfokú
dallamfordulatok
kottaképi
elhelyezése
Zenei
hallás
Az
ismert
hangszerek

hangjának
felismerése
zenehallgatás
közben,
szerepük
megfigyelése
zenei
kifejezésben

a

Egyházi ének
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
A
liturgia
énekei
Szociális
kompetencia:
Taize-i énekek
közösségfejlesztés,
azonosságtudat,
társas
aktivitás
- egymásra való
figyelés
Európai
azonosságtudat:
Taize-i énekek

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Oktávot
meghaladó Hittan
hangterjedelmű népénekek
Zsoltárdallamok
Egyszerű gregorián dallamok
Gitáros miseénekek
Taize-i énekek többszólamú
éneklése

A továbbhaladás feltételei:
Dalok élményből fakadó, érzelmeket kifejező, egységes, szép, örömteli éneklése. A Himnusz
éneklése
pontos
szöveggel,
tiszteletadással.
Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum 8 ütem terjedelemben).
A meghallgatott zenés mesék tartalmának felidézése, a tartalom és a zene összhangjának
felismerése. Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. Tanult népdalok felismerése
zeneművekben,
feldolgozásokban.
A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas
ütemben
is.
Dalrészletek
olvasása
és
kottába
írása
tanítói
segédlettel.
A tanult egyházi népénekek kifejező, átélt, tiszta éneklése. Zsoltárszöveg éneklése megadott
dallamra. Taize-i énekek többszólamú éneklése hangszerekkel, csoportban.

Értékelési szempontok:
Éneklés:
- dalismeret nagysága, biztonsága
- az intonálás tisztasága
- a ritmikai és a dallami pontosság
- a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés
- az éneklés örömtelisége, felszabadultsága
Improvizáció:- a tevékenység motiváltsága, játékossága
- a tanult zenei ismeretek felhasználása az improvizációhoz
Zeneértés:
- a megfigyelőképesség fejlettsége (hangfajták, hangszínek, karakterek felismerése)
- a zenehallgatás iránti igény
- a zenehallgatási szokások kialakultsága
Zenei hallás és kottaismeret:- a dallam és a ritmus felismerése, felidézése, hangoztatásának biztonsága, pontossága
- tempó és dinamika követése
- gyakorlottság a zenei élmények megfogalmazásában, dallami és ritmikai elemek
felismerésében, olvasásában, írásában

Egyházi ének:
- a dalismeret nagysága, biztonsága
- az intonálás tisztasága
- ritmikai és dallami biztonság
- a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés

DALANYAGJAVASLAT A NEGYEDIK OSZTÁLY SZÁMÁRA:
I. Magyar népdalok:
1. Gyéren vettem kenderkémet
2. Kősziklán felfutó
3. Csömödéri falu végén
5. Új a csizmám
6. Szánt a babám
7. Szép szakmári lányok
8. Erdő mellett estvéledtem
9. Azt hallottam
10. Hej, Jancsika
11. Kelj fel, juhász
12. Béreslegény
13. Ábécédé

14. Hej, Vargáné
15. Széles a Balaton vize
16. Kis kacsa fürdik
17. Tücsöklakodalom
18. Az árgyélus kismadár
19. A juhásznak
20. De szeretnék hajnalcsillag lenni
II. Kánonok, népdalkánonok:
1. Esik eső, zúg a gát
2. Komáromi kisleány
III. Más népek dalai:
1. Erdő mélyén odvas fában (francia nd.)
2. Óra kánon (cseremisz nd.)
3. Egy kis malac (cseremisz nd.)
IV. Ünnepekhez kapcsolódó énekek:
1. Himnusz
2. Kossuth Lajos táborában
3. Huszárgyerek
4. Pásztorok, keljünk fel
5. Esik az eső
6. Ó, jöjj, ó, jöjj
VI. Gitáros énekek:
1. Ne félj, ne aggódj
2. Ím, jövünk hozzád
3. Jöjj, itt az idő
4. Ne félj, mert megváltottalak
5. Misericordias Domini

VIZUÁLIS KULTÚRA
1-4. ÉVFOLYAM
Bevezetés
A vizuális kultúra tanításának célja, hogy az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség
körébe tartozó kompetenciák fejlesztésével, művészeti alkotások értelmezésével fejlessze a
tanulók vizuális megismerő-, befogadó- és alkotóképességét. A tantárgy célja nem csupán a
kézügyesség fejlesztése. . A tantárgy 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. Az
anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének is kiemelt szerepe van. A művészeti látvány észlelésén,
megfigyelésén és megbeszélésén keresztül fejlődik a tanulók szókincse, kommunikációs
készsége, gondolkodása, emlékezete, logikai készsége, esztétikai érzéke, sőt érzelmi élete is
gazdagodik. A tantárgy tanításának fontos alapelve, hogy a művészet eszköze legyen a
nevelésnek, tehát nem a „művészképzés” a feladat.
Célok, feladatok
Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja az érzelmi nevelés, a kreativitás, az esztétikai
érzékenység fejlesztése mellett a vizuális szókincs bővítése, a megfigyelőképesség fejlesztése a
spontán rácsodálkozástól, a képolvasásig. Tudjon véleményt mondani a látványról, és tudja
továbbgondolni, továbbalakítani, ezáltal a képzeletét fejleszteni! Fejlődjön a tér-, arány-, szín-,
forma-, szerkezeti érzék, az idő- és mozgásábrázolás, ismerjék meg a tanulók az alkalmazott
eszközök, anyagok helyes használatát! Cél a valós esztétikai értékeket képviselő műalkotások
szemléltetése, értékelése.
Lehetővé teszi az eligazodást a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban, és
személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti a síkbeli, térbeli ábrázoló-, kifejező-, közlő-,
alakító-, alkotóképességeket; a gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ
érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel, feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése.
A térszemlélet, a forma-, szín-, dinamikai és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a
tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások,
a technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a
kritikus befogadóképesség megalapozása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a
problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság,
az empátia fejlesztésével, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés
értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, segíti a kultúra értékeit
becsülő, környezettudatos magatartás formálását. A hagyományok ápolásával, népi motívumok
felhasználásával a hon és népismeret kiemelt fejlesztési lehetőséget kap. Az anyaggyűjtés, az
információ feldolgozás a tanulók biztonságos és kreatív internet-használatát segítő

képességfejlesztés, a kor követelményeinek megfelelően a digitális kompetencia elsajátítását teszi
szükségessé.

A tananyag felépítése
A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és a fő tevékenységi formák évenként
ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tananyag jellegét
tekintve mind a négy évfolyamon gyakorlati, tevékenység-központú.A képességek fejlesztése öt
fő képzési területen folyik. A kifejezés, képzőművészet témakör a gyermekek személyes, kifejezőexpresszív tevékenységének és az elvárható műelemzési, művészeti ismereteinek leírását
tartalmazza. A vizuális kommunikációhoz a vizuális megismerést szolgáló tevékenységek köre és a
köznapi, informatív, tudományos képi közlésekkel kapcsolatos tananyag tartozik. A média
társadalmi szerepe, használata témakör saját médiaélmények feldolgozását, a médiatartalmak közti
választás tudatosságának fejlesztését tartalmazza. A média kifejezőeszközei, működési módja
témakörhöz a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, a különböző médiaüzenetek
értékelése, az általuk kedvelt műsortípusok és médiaeszközök feldolgozása tartozik. A tárgy- és
környezetkultúra témaköre a használati tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az építészettel
kapcsolatos alkotó- és elemző tevékenységeket tartalmazza.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Megismerés, befogadás
A megfigyelés, a vizuális emlékezet fejlettsége. Gyakorlottság a gondolkodási, képzeleti
műveletekben.
A vizuális információk megértésének szintjei.
Esztétikai értékek felismerése a társadalmi, természeti és tárgyi környezetben.
A látvány egyéni értelmezésének, elemzésének minősége.
Kreativitás
A képzelőerő elevensége. A képi gondolkodás fejlettsége, az asszociáció könnyedsége. A
konstruálás bátorsága, eredetisége. A kifejezés árnyaltsága, egyedisége.
Önismeret, önértékelés, önszabályozás
Az érzelmek, gondolatok megjelenése a tanuló munkájában.
Az értékek felismerése a társak munkájában, az önálló ízlésben és az alkotó tevékenységben
megnyilvánuló igényesség, az alkotó folyamatban való elmélyültség.
A megvalósításhoz szükséges érzelmi és akarati jellemzők fejlettsége és szabályozottsága.
Az értékelés módja
Első évfolyamon évente két alkalommal, félévkor és év végén írásos (szöveges) értékelést adunk
a fenti, a helyi szöveges értékelési szempontok, ill. a munkaközösség által elfogadott mondatbank
alapján. Második évfolyamon félévkor még szöveges értékelést kapnak a tanulók a fentiek
szerint, év végén ill. 3. és 4. osztályban félévkor és év végén osztályzatot adunk.

1. évfolyam

Óraszám:

74 óra/év
2

óra/hét
Az éves
felosztása

Témakör Témakör
sorszáma
1.
Kifejezés, képzőművészet
2.
Vizuális kommunikáció
3.
A média szerepe, használata
4.
A média kifejezőeszközei
5.
Tárgy- és környezetkultúra

Óraszám
30 óra
16 óra
4 óra
4 óra
20 óra

óraszám

Belépő tevékenységek
Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban és térben, rajzolással, festéssel,
mintázással. Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése. Látványok megfigyelése és
értelmezése. Vizuális jelek felismerése, megértése. Tárgyak csoportosítása, rendezgetése,
formájuk és rendeltetésük megfigyelése. Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító tevékenység.
Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások
Mezopotámiai pecsétnyomóformák; Szerencsét hozó kék víziló (egyiptomi szobor); Paul Klee:
Parányi mese egy parányi törpéről; Paul Cézanne: Húshagyókedd; Georges Seurat: A cirkusz;
Ferenczy Noémi: Noé bárkája-gobelinrészlet; Albrecht Dürer: Virágok; Czóbel Béla: Fiú
labdával; Egry József: Vihar után.
Technikák, anyagok
- Ceruza, színes ceruza, filctoll, kréta.
- Vízfestés ecsettel és ujjal.

- Vegyes technikák: kréta és festék, filctoll és színes ceruza.
- Mintázás agyagból, plasztilinből.
- Tárgykollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás (pl. papírból, textilből).
- Nyomatkészítés: levélnyomat, krumplinyomat, frottázs, dörzsnyomat, szivacsnyomat.
1. Kifejezés, képzőművészet
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
A
vizuális
nyelv
önismeret
alapelemeinek (pont,
folt,
forma,
Honés vonal,
tónus, szín) helyének
népismeret
meghatározása.
A tanulás tanítása

A
formák,
vonalfajták, főmellékszínek
megnevezése,
képi színárnyalatok
megkülönböztetése.

Anyanyelvi
kommunikáció

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Kreativitás, alkotás:
Átélt vagy kitalált történetek,
mesék,
versek
vizuális
megjelenítése síkban és/vagy Magyar
térben.
irodalom
(Pl. emberekhez, állatokhoz, versek, mesék,
növényekhez kötődő vagy elbeszélések
családi, iskolai témák)

a Kitalált történet eljátszása
és közösen készített bábokkal.
Környezetismeret

jellemző évszakok,
anyagok
tulajdonságai
Tárgyak,
egyéb
formák
Az érzékelés finomítása, megszemélyesítése.
tárgyak
jelenségek
Esztétikai
minőségének
Dráma, tánc
művészeti
megtapasztalása
(pl.
tudatosság
és illat, hang, zene, szín, Megismerés, befogadás:
egyensúly, ritmus
kifejezőképesség fény, felület, méret)
Műalkotások
és
tanulói
esztétikai
szemlélése.
Kiemelés mérettel és munkák
megismerés,
Beszélgetés
a
látott
színnel.
színkeverés,
formákról,
színekről,
élmények, érzések
elrendezésről (képolvasás).
kreatív kifejezése,
művészi
Közös
beszélgetés
a
önkifejezés,
látványról,
formákról,
szokatlan, egyéni
színekről
(rácsodálkozás,
megoldások
gyönyörködés,
Szóbeliség,
információ
feldolgozás,
szövegértés

évszakok
a Az
színeinek festése.

kitalálása,
műalkotások
elemzése,
véleményalkotás,
önálló ízlés, belső
igényesség
megalapozása,
esztétikai
érzék
fejlesztése,
nyitottság
a
művészi kifejezés
sokfélesége iránt

véleményalkotás).
A
legjellemzőbb
külső
tulajdonságok
kiemelése.
Versek
és
mesék
cselekményének
és
szereplőinek megfigyelése és
jellemzése. (Szent Imre, Szent
Erzsébet, Kalazancius, Szent
Miklós, Szent Család, Szent
Balázs, Szent József)

Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület,
sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.

2. Vizuális kommunikáció
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Énkép
és Vizuális
nyelv, Érdekes felület képzése a
vizuális alapelemek változatos
önismeret
fogalmak:
alkalmazásával
(sűrűsödés,
ritkulás,
fedés,
rétegződés,
Pontok,
vonalak,
A tanulás tanítása
foltok
játékos vékony, vastag, egyenes és
alkalmazása
a hullámzó vonalak).
képeken.
Tárgyak
és
élőlények
Anyanyelvi
ábrázolása
jellegzetes
kommunikáció
vonásainak
kiemelésével,
egyéni
A
jelek
vizuális mozdulatok
tulajdonságai (forma- megjelenítése síkon és térben.
Képalakítás
csoportmunkával.
Esztétikai
- és színegyszerűsítés).
(pl.
az
én
cicám)
művészeti
tudatosság
és Tér-idő észlelése.
Egyszerű
közlő
ábrák
kifejezőképesség
készítése.

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezetismeret
élőlények
jellegzetességei,
irányok,
gyalogos
közlekedés,
tájékozódás
síkban, térben

Technika
közlekedési
táblák

ábrák megértése,
felületek,
létrehozása,
A formák térkitöltő Ritmikus
mintasorok
tervezése
(pl. Magyar
műalkotások adott szerepe, a minták
csomagolópapír).
szempontok
elrendezése a síkon.
irodalom
szerinti elemzése
szóbeli kifejezés,

jeltervezés,
jelalkotás

Szabadkézi
rajzolás, gesztusok
ismétlődés, ritmikus felületek
megfigyelése
(formák,
arányok, színek, felületek).
Jelek,
ábrák
gyűjtése,
válogatása. (pl. közlekedési jel,
kereskedelmi márka Jelek és
jelképek az egyházban).

(+a
kifejezés,
képzőművészet
témakörben leírtak)

A
néma
beszéd
(testmozgások,
gesztusok)
szavakba foglalása.
Sorrendiség,
észlelése.

időbeliség

Elemi
térviszonyok
megfigyelése, megbeszélése
(lent-fent, jobbra-balra, előlhátul).

3. A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Saját médiahasználati A különböző médiumok (pl.
Énkép,
önreflexiós
szokások
könyv,
televízió,
rádió,
tanulmányozása.
internet, film, videojáték)
készség
Médiaélmények
megfigyelése,
vizsgálata,
összehasonlítása.
A tanulás tanítása feldolgozása.
A
különböző Az egyes médiumokhoz (pl.
médiumok
könyv, televízió, számítógép)
beazonosítása.
kapcsolódó saját használati
szokások
médiaélmények
felidézése, kifejezése (pl.
rajzolás, bábkészítés).

Anyanyelvi
kommunikáció

Esztétikai
művészeti
tudatosság

és

Kapcsolódási
lehetőségek

Magyar
irodalom
Mesék,
meseszereplők
Technika
Helyes
szabadidős
tevékenységek

Környezetismeret
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok animációs, napirend,
filmes
adaptációinak egészséges

kifejezőképesség
Médiatartalmak
közti válogatás
tudatossága

összehasonlítása,
feldolgozása. (pl.
montázskészítéssel).

életmód
rajzzal,

Kulcsfogalmak: televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, film,
képregény, videojáték.
4. A média kifejezőeszközei, kép, hang, cselekmény
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Médiaélmények
Az animációs mesék alapvető
Anyanyelvi
feldolgozása.
kifejezőeszközeinek
kommunikáció
A
médiaszövegek megfigyelése.
Szereplők
alapvető
morális tulajdonságai.
Érzelmi kifejezés alkotóelemeinek
azonosítása.
Egyszerű médiaszövegek (pl.
képessége
animációs mesék, reklám)
cselekménye.
Esztétikai érzék,
nyitottság

Kapcsolódási
lehetőségek

Magyar
irodalom
szövegértés,
szövegalkotás,
mese főhőse
Környezetismeret

érzékszervek
Egyszerű (pl. kitalált vagy
átélt)
cselekmény Ének
megjelenítése képekkel (pl.
rajzzal,
képsorozattal), hanghatások,
megfelelő hanghatásokkal (pl. hangszerek
zörejjel,
énekhanggal)
kiegészítve.
Hangzó
médiaszövegek
megjelenítése rajzban.

Kulcsfogalmak: állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend
5. Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

nyelv, Egyszerű tárgyak (pl. játékok
betlehem, hímes tojás, maszk)
készítése elképzelés alapján és
Énkép
és
A természeti és a mintakövetéssel.
önismeret
mesterséges
fonna.
az
Honés Tárgyak térbeli helyének Teremdekoráció
meghatározása.
évszakokhoz,
ünnepekhez
népismeret
kapcsolódó saját készítésű
képekkel, tárgyakkal.
A tanulás tanítása
Vizuális
fogalmak:

Anyanyelvi
kommunikáció
Szóbeliség,
információ
feldolgozás

Formaszínismétlések,
ritmusok.

képi
Díszítőminták.

Esztétikai
Környezetalakító
művészeti
tudatosság
és tevékenység.
kifejezőképesség

Technika
játékok,
teremdekoráció
készítése,
tárgyak
formája
és
rendeltetése,
közlekedés

és
Tárgyak
formája
és Matematika
rendeltetése
közötti
összefüggés
felfedezése, sík, tér
megbeszélése, tudatosítása.
Eszköz
nélkül
végzett
anyagalakítás, valós vagy
kitalált tárgy, személy, hely
megjelenítése rajzban vagy
makettel
(pl.
elvarázsolt
kastély,
boszorkánytanya,
vitorlás)

Kulcsfogalmak: téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció,
takarás.

2. évfolyam
Témakör Témakör
sorszáma
1.
Kifejezés, képzőművészet
2.
Vizuális kommunikáció
3.
A média szerepe, használata
4.
A média kifejezőeszközei
5.
Tárgy- és környezetkultúra
Óraszám:

Óraszám
30 óra
16 óra
4 óra
4 óra
20 óra

74 óra/év
2 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Belépő tevékenységek:
Egyéni élményfeldolgozás. A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek, felületek, ritmusok,
síkbeli és térbeli formák) árnyaltabb alkalmazása. Műalkotások megismerése, alkotók és művek
megnevezése. Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján. Képzetépítés, az
egyéni formakincs gazdagítása érzéki-tapasztalati úton, a természet és a mesterséges környezet
látványának és emberi gesztusoknak a megfigyelésével. Különböző médiaszövegek megismerése,
a vizuális terekben zajló tevékenységek élményeinek feldolgozása. Tárgyformálás, díszítés, a
tárgyalkotó folyamat, a forma és a rendeltetés viszonyának tapasztalati megismerése.

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások
Kandinszkij: Panel; Würtz Ádám: Meseillusztráció; Henri Rousseau: A víg tréfamesterek;
Szyksznian Wanda: Lovas kép; Vincent van Gogh: Országút éjjel, Napraforgó; Leonardo da
Vinci: Anghiari csata (részlet); Picasso: Paloma arcképe; Borsos Miklós: Női portré. Steindl
Imre: Országház, Thököly vár-Késmárk; Zalaegerszeg: Sknazen, Medgyessy Ferenc: Anyaság;
Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra; Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű; Szőnyi
István: Este; Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja; Pablo Picasso: Maia arcképe; Ferenczy
Népművészet: Kispaládi parasztház, Cifraszűr, Bölcső, Csengős népi játék.
Technikák, anyagok
- Ceruza, színes ceruza, golyóstoll, kréta, olaj, pasztell.
- Vízfestés és vegyes technikák.
- Formálás agyagból, plasztilinből (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés).
- Origami jellegű papírhajtogatás.
- Papírvágás, ragasztás. Konstruálás talált tárgyakból (pl. termésekből, dobozokból, textilből).
- Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, levél).
- Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
- Fonás, nemezelés.

1. Kifejezés, képzőművészet
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
Egyszerű vonal-, folt-,
önismeret
színritmusok.
Honés
népismeret

Tanulói tevékenységek

A
zene
hangulatának
kifejezése
mozgással,
gesztusokkal, ecsetkezeléssel
és színekkel. Történetek,
versek, mesék, személyes és
közös
élmények, kitalált
dolgok és események vizuális
megjelenítése
rajzban,
Fő- és mellékszínek festményben, szoborban.
Európai
azonosságtudat – megkülönböztetése.
Térviszonyok megfigyelése és

Kapcsolódási
lehetőségek

Ének – zene
zenehallgatás

Magyar
irodalom
versek, mesék,

alkalmazása,
térbeliség elbeszélések
érzékeltetése takarással.

egyetemes kultúra
A tanulás tanítása

Anyanyelvi
kommunikáció

A
formák,
elrendezése.

színek

Mese,
vers
szereplőinek
illusztrációja,
tárgyak Matematika
különleges nézőpontból (pl.
óra, odú, fa, talaj… belülről, szimmetria,
nézőpont
Egyensúly, szimmetria, fentről, alulról)
képi kiemelés.
Méret, tónus.

Esztétikaiművészeti
Többféle
vizuális
tudatosság
és minőség alkalmazása
kifejezőképesség
egy
képen
belül
(színárnyalatok,
(+1. osztályban a vonalvastagság,
kifejezés,
szabályos
és
képzőművészet
szabálytalan, kicsi és
témakörben leírtak)
nagy forma).

Az alkotómunkák témáihoz,
hangulatához
illeszkedő
műalkotások, és
egymás
munkáinak
megfigyelése,
legfontosabb
tulajdonságainak,
jellemzőinek
összegyűjtése
(téma, szereplők, anyag,
forma, szín, felület, térhatás,
hangulat).

Dráma, tánc
fejlesztő
játékok

Kiállítások,
Kalazancius
napi előadás,

A legismertebb festészeti adventi
műtípusok (pl. portré, tájkép) gyertyagyújtás,
megismerése.
színházi
előadás
A
körplasztika
és
a
dombormű
jellemzőinek
összehasonlítása
(azonosságok és különbségek
kiemelése).
Néhány festmény és szobor
alkotójának és a mű címének
megnevezése.
Kulcsfogalmak: illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat,
fotó, műalkotás, reprodukció, idő.
2. Vizuális kommunikáció
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
Énkép
és Vizuális
nyelv, Élőlények, tárgyak ábrázolása Magyar
közvetlen
szemlélet
és

önismeret

fogalmak:

emlékezet alapján.

irodalom

Valóságtól
eltérő,
furcsa, versek, mesék,
mesebeli
formák, elbeszélések
főszereplője
A síkbeli ábrázolás karikatúrafigurák tervezése.
A
tanulás elemei (pont, vonal,
folt, szín).
Mimika,
grimasz
tanítása
tanulmányozása,
utánzása,
megjelenítése, felhasználása az Magyar nyelv
élményfeldolgozásban.
Vonalfajták (vékonya betű, mint jel,
Anyanyelvi
Vers,
mese
főszereplőjének
vastag,
egyenesképírás
kommunikáció
görbe,
szabályos, karakteres kifejezése forma- és
szabálytalan határolók színtúlzásokkal.
és felületkitöltők stb.)
és
a
különböző A tulajdonságok és a színek.
EsztétikaiKörnyezetismeret
vonalkarakterek
művészeti
A
sötét-világos
foltok tárgyak
tudatosság
és megjelenítése.
formaképző,
formakiemelő tulajdonságai
kifejezőképesség
szerepének
alkalmazása.
Honnépismeret

és

(+1. osztályban a
kifejezés,
Különböző tónusok,
képzőművészet
sötét-világos kontraszt
témakörben leírtak) alkalmazása a formák

kiemeléséhez.

Változások tudatosan megfigyelt
vizuális
jellemzőinek
megjelenítése
(pl.
évszak,
időjárás, naptárkészítés).

Egyszerű képi jelek tervezése
(pl. tantárgyak jele, saját
tulajdonjel, az én címerem).

A betű mint jel. (pl. a Tárgyak, anyagok gyűjtése,
tornazsák,
az megfigyelése,
külső
öltözőszekrény
tulajdonságainak
megjelölésére).
összehasonlítása
megadott
szempontok alapján (anyag,
jellemző forma és szín,
változás, átalakulás).
Képírás.

Titkosírás.

Karakteres emberi gesztusok
(testbeszéd, mimika) olvasása
és értelmezése.
Átélt, elképzelt vagy hallott
esemény (vers, mese) vizuális
megjelenítése.

A hangulat és a mimika közötti
összefüggés
megfigyelése.
Egyszerű
közlő
ábrák,
mindennapi magyarázó rajzok,
jelek értelmezése, megfejtése
(pl. tankönyv ábrái).
Kulcsfogalmak: modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér,
szimbólum, lépték.

3. A média társadalmi szerepe, használata
Személyes élmény, médiaélmény
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
A
közvetlen
Énkép,
kommunikáció
önreflexiós
verbális, vokális és
készség
testbeszéddel történő
és
a
A tanulás tanítása jelzéseinek
közvetett
kommunikáció
eszközeinek
felismerése,
Anyanyelvi
megfigyelése.
kommunikáció
szóbeliség
Esztétikai
kifejezőképesség
Kreatív, kritikus
internethasználat

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Konkrét médiaszövegek (pl. Magyar
könyv,
videoklip, irodalom
gyermekműsor,
sms)
valóságstátuszának vizsg.
mesék,
meseszereplők,
A valóság és fikció közötti szövegértés
különbség megragadása.
Környezetismeret
A különböző médiaszövegek
szereplőivel való azonosulás napszakok, Föld,
lehetősége
irányított élőlények
beszélgetés keretében (pl.
rajzfilm, tv műsor, újság,
gyermek internetes honlap).
Személyesen átélt, elképzelt
és a médiában látott, hallott
esemény
megjelenítése
rajzban, önállóan készített
bábbal, szerepjátékkal.

Kulcsfogalmak: esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.
4. A média kifejezőeszközei, tájékozódás a virtuális terekben
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,

Kapcsolódási
lehetőségek

fejlesztési
feladatok
Anyanyelvi
kommunikáció

Az
internetes Gyermekbarát
tevékenységekhez
böngészése.
kapcsolódó
biztonság
növelése.

honlapok Magyar
irodalom
ok-okozat

A
videojátékok
tematikai
csoportosítása, a szereplőik
Az
internethasználat jellemzése
szerepjátékkal, Technika
szabályainak
rajzolással.
megismerése.
szabálykövető
magatartás a
érzék,
közlekedésben

Érzelmi kifejezés
képessége

Esztétikai
nyitottság

A tartalom és forma
összhangja.

Kulcsfogalmak: internet, honlap, chat, videojáték.
5. Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Énkép
és Vizuális
nyelv, Tárgyak készítése könnyen
alakítható anyagokból (papír,
önismeret
fogalmak:
textil, természeti formák).
Honés A tartalom és forma
összhangja.
Síkbábok, origami formák,
népismeret
karácsonyi füzérek, farsangi
álarcok és díszek, gyöngyfűzés
A tanulás tanítása
és egyedi ajándékok készítése.
A tárgyak funkciónak
Jeles napok szokásai, tárgyai.
megfelelő használata.
Anyanyelvi
Csomagolás
készítése
kommunikáció
mintakövetéssel.
Szóbeliség
Funkcionális és díszítő
formálás.
Esztétikai
Összefüggés
keresése
a
művészeti
köznapi és ünnepi tárgyak
tudatosság
és
formája,
színe,
díszítése,
Díszítőminták.
kifejezőképesség

Kapcsolódási
lehetőségek

Ének:
népzene

Technika
játékok,
készítése,
tárgyak formája
és rendeltetése,
anyagismeret

Dráma, tánc

(+1. osztályban a
kifejezés,
képzőművészet
témakörben leírtak)

anyaga és rendeltetése között.

népi
gyermekjátékok

Elképzelt, mesebeli tárgyak
(pl. hangszer, pálca, öltözék,
szőnyeg, edény, bútor, ékszer,
szerszám, jármű) tervezése
létrehozása
meghatározott
mesebeli célok (pl. mindent
halló, látó, elrejtő, védő,
szállító)
érdekében,
oly
módon, hogy a tárgy külseje
(pl. forma, díszítés, méret,
anyag) utaljon funkciójára.

Tárgyak
csoportosítása
megadott szempontok szerint
(konyhai
eszköz,
játék,
öltözék,
öltözékkiegészítő,
hangszer, szerszám). Érdekes
népi használati tárgyak, játékok
(járóka, csiga, gólyaláb).
Játékok elemzése.

Kulcsfogalmak: tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék-kiegészítő

A továbbfejlesztéshez szükséges alapvető feltételek, a fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus (1-2. osztály) végén


A tanuló érthetően fejezi ki élményeit, saját érzéseit felismeri, és azokat kifejezi.



Az életkorának megfelelően, felismerhetően ábrázol élőlényeket, tárgyakat, egyszerű
helyzeteket, változásokat közvetlen szemlélet és emlékezet alapján.



Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat jellemzi, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű
figyelembevételével.



A képelemeket elrendezi. A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező
alkotásokat tud létrehozni.



Megnevezi, ismeri a fő - és mellékszíneket és keletkezésüket. A színeknek többféle
árnyalatát is használja.



A felületalakításban változatos faktúrákat alkalmaz, többféle technikát ismer. Megold
mintaképzési, soralkotási feladatokat.



Megnevez néhány, sokszor megfigyelt műalkotást.



Felismeri a különbségeket a szobor, festmény, a használati és a dísztárgy és az épület
között.



Felismeri a médiaszövegek néhány elemi kódját, az életkorához igazodó internetes
tevékenységeket, az azokban rejlő veszélyeket.



Elkészít egyszerű tárgyakat, alkalmakra ötletes ajándéktárgyat tud készíteni.



Felszerelését önállóan rendben tartja.



A vizuális képességek fejlettségének színvonala nem akadálya a továbbhaladásnak.

Témakör
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Témakör

Óraszám

Kifejezés, képzőművészet
26 óra
Vizuális kommunikáció
18 óra
A média társadalmi szerepe, használata
4 óra
A média kifejezőeszközei, az információforrások 4 óra
megbízhatósága
Tárgy- és környezetkultúra
22 óra

3. évfolyam

Óraszám:

74 óra/év
2 óra/hét

Az éves óraszám felosztása

Belépő tevékenységek:
Formák, szín- és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, ritmus tudatosabb megválasztása.
Események illusztrációja, történetek kifejezése képsorozatokban. Műalkotás vizsgálata adott
szempont szerint. Műfajok (festészet, szobrászat) és műtípusok (pl. tájkép, életkép) ismerete,
műélmény megfogalmazása. Nézetek alkalmazása a térábrázolásban. Tárgyábrázolás megfigyelés
alapján. Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata.
Térkép, alaprajz megértése. Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek megfelelően. Mai és régi
tárgyak formájának, funkciójának összevetése. Audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek
megismerése az életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági regények, rajzfilmes/filmes
adaptációk összehasonlításán keresztül. A hír, információ, reklám mindennapi szerepe. A
lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének megismerése. Könyvtárhasználat.

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások
Ferenczy Noémi: Teremtés, Kalotaszegi világfa; Giotto: Krisztus születése; Michelangelo: Ádám
teremtése, Brüggei Madonna; Fényes Adolf: Testvérek; Ferenczy Károly: Kődobáló fiúk; Glatz
Oszkár: Birkózó fiúk; Picasso: Az első lépések; Leonardo: Tanulmányrajz a madár repüléséről;
Limbourg testvérek: Kalendárium Berry herceg hóráskönyvéből; Diósgyőri vár; Wágner Sándor:
Dugovics Titusz önfeláldozása; id. Pieter Bruegel: Gyermekjátékok. Hollókői ház, füstös konyha,
matyó tisztaszoba, mai lakóház külső és belső képe; Árva vára; Pollack Mihály: Nemzeti
Múzeum; Schaár Erzsébet: Kirakat; Constantin Meunier: Teherhordó munkás; Ferenczy Béni:
Játszó fiúk; Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg
hóráskönyvéből; Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló; Paul Cézanne: Csendélet; Ferenczy
Károly: Festőnő; Fényes Adolf: Testvérek; Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal; Bálint
Endre: Vándorlegény útrakél Kentaur alakú aquamanile, Ember alakú butella
Technikák, anyagok
- Ceruza, színes ceruza, filctoll, kréta, golyóstoll, rosttoll.
- Festés temperával, vízfestékkel. Vegyes technika (kréta, festék). Viaszkarc.
- A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból szabásminták alapján, díszítés
nyomhagyással.
- Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázstechnikák.
- Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszetek, mozaik, kollázs, montázs).
- Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak, termések).
- Ismeretek a megismert műalkotás-technikákról (akvarell, olajfestmény, kő, agyag-,
bronzszobor).

1. Kifejezés, képzőművészet
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
Vonal-, folt-, forma- és
önismeret
színritmusok.
Honés

Tanulói tevékenységek

Élmények
rajzban,
plasztikában.
elsőáldozás)

Kapcsolódási
lehetőségek

feldolgozása Matematika
festményben,
(pl. jelértelmezés

Helyszínek
megjelenítése
kül.
időszakokban
(pl.

népismeret
A tanulás tanítása A 12 tagú
megismerése
színárnyalatok
kikeverése.
Anyanyelvi
kommunikáció

évszak, napszak), képalakítás
csoportmunkával (pl. víz
város,
akvárium,
színkör alatti
manótanya,
tündérhintó,
és
a
kerek erdő, labirintus, vár,
folyó, nagyböjti kereszt stb.)

Technika
nézeti ábrázolás,
gipsznyomat
készítése

Térbeliséget
és
mozgásfázisokat
bemutató Magyar
A színek hangulati tanulmányrajzok (oldal-, elöl- irodalom
, hátulnézet).
hatása.
az
élmények
EsztétikaiÁlló-, mozgókép, jellegzetes szóbeli
művészeti
mozdulat (holtpont).
megfogalmazása,
tudatosság
és
humor
kifejezőképesség Kompozíciós
Különböző vonalminőségek
megoldások
(+1. osztályban a szimmetrikus,
és tónusok kialakításával
kifejezés,
felületek
középpontos,
átlós, változatos
képzőművészet
leutánzása
grafikai
+nézőpontválasztás
témakörben leírtak)
eszközökkel és kitalált minta
tervezése.
Gipszlenyomat
készítése: pozitív, negatív.
Az anyagok felületének
Grafikai
kifejezése
különböző A valóságos formák különös,
kifejezőkészség.
pont- és vonalsűrűséggel furcsa társítása.
(textúra-faktúra).
Téralakítási,
térábrázolási
képesség.

Különböző
események,
élmények,
természeti
Mintázás: dombormű,
látványok
(hangulat,
körplasztika,
helyszín,
a
főszereplő
nyomatkészítés,
jellemzése,
érdekes
részletek
gipszöntés.
stb.) rajzzal.

Lényeglátó
képesség.
Képzőművészeti
műfajok
Formaérzék,
kompozíciós
képesség.

Néhány műalkotás alkotója
és a mű címe.

Műalkotások,
természeti
megfigyelése,
festészet, szobrászat és látványok
leírása,
esztétikai
műtípusok
(tájkép,
minőségeinek
jellemzése.
csatakép)
Műalkotások
összehasonlítása
adott
szempontok szerint (pl. téma,
hangulat, színek, a kiemelés
módja,
az
ecsetkezelés

módjai, műfaj, technika).
Könyvtárhasználat.
Kiállítás,
helytörténeti
gyűjtemény megtekintése.
(Thúry György
Kiskastély)

Múzeum,

Kulcsfogalmak: nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés,
kisplasztika, dombormű.
2. Vizuális kommunikáció
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
Egyszerű közlő ábrák
önismeret
értelmezése
és
készítése.
Honés
népismeret

Tanulói tevékenységek

Egyszerű természeti vagy
mesterséges tárgy ábrázolása
látvány szerint, majd elöl- és Technika
oldalnézetből (pl. játékbaba,
autó, varrógép, kerékpár, óra- makett készítés,
képkiegészítés).
nézeti ábrázolás,
népművészeti
Tervezés az egyszerűsített alkotások
formával.

Európai
azonosságtudat – A jellemző nézet és a
Fantáziálás: körvonaltól a
egyetemes kultúra forma jele.
belső részletekig. Élmények,
változások,
folyamatok,
A tanulás tanítása A körvonal és a folt.
események
ábrázolása
képsorokkal (pl. természeti
jelenség, életjelenség), akár
A forma egyszerűsítése képregényben.
Anyanyelvi
foltra.
kommunikáció
Valós
vagy
képzeletbeli
konkrét
útvonal
A folt mint a felület utazás,
emlékezetből
betöltésének eszköze, megrajzolása
Esztétikai
- és mint a forma jele (útinapló, térkép). Elképzelt
tér ábrázolása felülnézetből,
(árnykép)
művészeti
makettjének közös elkészítése
tudatosság
és
(pl. vár alaprajza és tömege,
kifejezőképesség A befoglaló forma.
különleges,
titkos
varázstérkép).
(+1. osztályban a
kifejezés,

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezetismeret
tájékozódás
lakóhelyen
környékén,
egyszerű
alaprajzok
térképek
olvasása,
értelmezése

Matematika
kicsinyítés,

a
és

és

képzőművészet
témakörben leírtak)

Analizálószintetizáló
képesség

Arányérzék,
karakterérzék

Ábraolvasási
készség

A
képregény
rajzolásának
Tárgyak külső jegyeinek
jellegzetességei:
közelkép,
távolkép, összehasonlítása, a vizuális
jellemzőinek
megállapítása
időrendiség.
(sík-térforma,
áttörttömbszerű,
szögletesgömbölyű stb.).

nagyítás,
tájékozódás
síkban, térben

Magyar
irodalom

A
térbeliség
művészi
átalakítás (képregény)
megjelenítése
síkon. A
jellemzői:
formaredukció.
Tömeg-alaprajz.
Példák
keresése
a
Felülnézeti ábrázolás.
népművészetben,
a
képzőművészetben
és
a
mesékben.
Tájékozódás
az
alaprajzon,
jelek Az esemény sorrendjének
fázisrajzok
olvasása.
Nagyítás, értelmezése
alapján. (pl. testnevelés óra)
kicsinyítés.

Piktogram, felüloldalnézet,
formaredukció

Képes történetek
korokból (pl. a
és Paradicsomkapu).

régebbi
firenzei

Tájékozódás a lakóhelyen és
környékén.
Egyszerű
alaprajzok
és
térképek
olvasása,
értelmezése.
Az
alaprajzkészítésfelülnézeti ábrázolás.
Nagyítás, kicsinyítés, arányok
tanulmányozása.

Kulcsfogalmak: változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény,
vizuális sűrítés.
3. A média társadalmi szerepe, használata
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Médiahasználati
Önreflexiós

Tanulói tevékenységek

Saját
feldolgozása

Kapcsolódási
lehetőségek

médiaélmények Magyar
(pl. rajzolás,

szokások

készség

fotókészítés, szerepjáték).

internet, televízió, rádió,
videojáték,
Anyanyelvi
kommunikáció
olvasási
szókincs

Mesefilmek szerepjátéka.
mobilhasználat, könyv

irodalom
Tartalom,
címadás,
könyvtár,
olvasottság

készség,
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok animációs,
filmes
adaptációihoz
élmények
televíziós műsortípusok kapcsolódó
megjelenítése és feldolgozása
rajzzal,
animációs mesefilmek, (pl.
montázskészítéssel).
sorozatok
Médiaszövegek

Esztétikai
kifejezőképesség

Hittan
példaképek,
igaz-hamis
életek

Médiaszövegtípusok
beazonosítását
segítő
kompetenciák
Kulcsfogalmak: média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat,
televíziós műsortípus: hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató

4. A média kifejezőeszközei, az információforrások megbízhatósága
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
A média társadalmi Konkrét
reklámok
Anyanyelvi
funkciói,
tanulmányozása
kommunikáció
működésmódja.
szerepjátékkal,
Magyar irodalom
Médiaszövegek
(pl.
internetes
Érzelmi kifejezés hírműsor,
honlap,
televíziós
képessége
sorozat, rajzfilm, film,
könyv,
újság)
hétköznapokban
Esztétikai érzék, betöltött szerepe.
nyitottság
A média előállító és a

rajzzal (hatáskeltés).

Információkeresés,
olvasás, könyvtár,
Adott
szempont
alapján vita
történő információgyűjtés,
feldolgozás.
Reklámkészítés (pl. egyszerű
reklámszövegírás,

médiafogyasztók.
Kritikai
gondolkodás

plakátkészítés).

A hírműfaj, a hír-álhír.

műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám
Kulcsfogalmak: médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság,
újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, médiahasználat.
5. Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
A használati tárgyak
külső
megjelenése
Énkép
és (alak, szín, anyag) és
funkciója (használata)
önismeret
közti összefüggés.
Hon és népismeret
A tanulás tanítása

Tanulói tevékenységek

Egy elképzelt funkciónak Technika
megfelelő egyszerű tárgy
tervezése (vázlatok, működés, (tárgy tervezése,
fázisok).
kivitelezése,
ajándékkészítés)
A
tárgyalkotó
folyamat
végigvitele az ötlettől a
megvalósításig.

Anyagszerűség.

Anyanyelvi
kommunikáció

Tárgytervezés,
szerkesztés.

Környezetalakító tevékenység
(pl. a terem átrendezése,
ünnepek
dekorációi,
ablakdíszítés).

A tervezés eszköze a
Ajándék készítése gyöngyből,
vonal.
textilből.
Esztétikai
művészeti
tudatosság
és Vázolás a befoglaló
Formaelemzés:
formától a részletekig.
kifejezőképesség
tárgyak, játékok.

használati

(+1. osztályban a
kifejezés,
A
játékok
anyagainak
képzőművészet
Térkapcsolatok, térbeli megfigyelése (természetes és
témakörben leírtak) viszonyok,
térbeli mesterséges).

tagolódások.
Tervezői attitűd.

Kapcsolódási
lehetőségek

Régi és mai tárgyak képen és a
valóságban.
A funkcionális, használható

tárgy készítésének szabályai
(közös beszélgetés).
Alkalmazkodói
képesség.

Néhány tárgy készítésének
lépései,
a
tárgyalkotás
folyamatának megbeszélése
(agyag, csuhé, vessző, drót, fa)
vagy megnézése filmen.
Makett
készítés
településszerkezet.

-

Épületek
fotóinak
csoportosítása
(anyag,
rendeltetés,
méret,
kor,
fényviszonyok szerint).
Egy adott célt szolgáló kis tér
tervezése (pl. váró-, lakótér,
pince, fülke, raktár, dühöngő)
a kiválasztott épület lakójának
(pl. tulajdonos, őr, takarító,
kertész, háziállat, kísértet,
szerzetes,
zenész,
festő,
orvos), majd a térhez tartozó,
tárgyak
némelyikének
elkészítse (pl. kulcs, tükör,
függöny, polc, szék, csizma,
kanna, tál, lámpa).

Kulcsfogalmak: tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet,
térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, alaprajz.

4. évfolyam
Témakör Témakör
Óraszám
sorszáma
1.
Kifejezés, képzőművészet
26 óra
2.
Vizuális kommunikáció
18 óra
3.
A
média
társadalmi
szerepe, 4 óra
használata; tájékozódás a világhálón,
biztonságos internethasználat
A média kifejezőeszközei

4.

Óraszám:

74 óra/év
2 óra/hét

Az éves órakeret felosztása:

4 óra

5.

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és
érzelmi hatása
Tárgy- és környezetkultúra
22 óra

Belépő tevékenységek:
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel. Vizuális nyelvi elemek árnyalt
alkalmazása, tudatos komponálás. A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a
formák, foltok, tömegek elrendezése. Műalkotások hatása, témája és technikája közötti
összefüggés jellemzőinek felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése, népművészeti
tárgyak megismerése. A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és
színtanulmány, a takarás megfigyelése, a dinamikus mozgásábrázolás. Nézetrajzok,
útvonalrajzok, térképek készítése. Tájékozódás a világhálón, virtuális terekben, az online
kommunikáció, az internet- és mobilhasználat szabályai. Tárgykészítés adott elvárásnak
megfelelően. Tárgyelemzés, épületelemezés az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának
feltárásával.

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások
Giuseppe Arcimboldo: Az ősz; id. Pieter Bruegel: Bábel tornya, Tél; Zórád Ernő: Hegyalja út Fehérsas tér; Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum; M. C. Escher: Belvedere; Frans Hals:
Dada a gyermekkel; Aba-Novák Vilmos: Álarckészítő; Auguste Renoir: Krizantémcsokor;
Kisalföldi mángorló (Néprajzi Múzeum); Bakonyi cifraszűr (Néprajzi Múzeum); Albrecht Dürer:
Nyúl; Jan Brueghel: A Paradicsom, Perui totemoszlop. Magyar koronázási jelvények; Hősök tere,
Vajdahunyad vára; Ligeti Miklós: Anonymus; Ferenczy Béni: Bem érem; Götz János: Szarvas;
Cseh László: Táncolók; Michelangelo: Ádám teremtése; Ferenczy Károly: Október; Fényes
Adolf: Babfejtők; Koszta József: Tányértörölgető; Wágner Sándor: Dugovics Titusz; Glatz

Oszkár: Birkózók; Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház; mai lakóház belső és külső
képe; Népművészet: kerített ház - Pityerszer; Botpaládi ház, faragott, festett, oromzatos ház Hegyhátszentpéter; hollókői ház, füstös konyha, matyó és zalakomári tisztaszoba, kapatisztító,
kunsági gyapjúhímzés, hímes tojás, mézeseskalácsbáb, aratókorsó, tálak, Miskakancsó
Technikák, anyagok
- az előző években már tanult technikák
- kollázs, montázs, fonás, madzagszövés, gyöngyfűzés;
- textil-, drót- és papírplasztikák és tárgykonstrukciók, modellek;
- művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán (pl. egyedi rajz,
sokszorosító grafika, olajfestés, freskó, bronzöntés, kőfaragás, fafaragás, agyagmunka).
1. Kifejezés, képzőművészet
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
önismeret
Honnépismeret

és

Európai
azonosságtudat –
egyetemes kultúra
A tanulás tanítása

Anyanyelvi
kommunikáció

Esztétikai
művészeti
tudatosság

és

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Mese, történet ábrázolása Magyar
képben, képsorozatban.
irodalom

Élmények,
emlékek,
gondolatok
feldolgozása
alkotásokban
(pl.
Ellentétek ismerete és közös
alkalmazása
az utcakép, illusztráció).
alkotásban:
színkontraszt,
Csoportmunka: színtorony,
vonalkontraszt,
színpiramis
festése,
tónuskontraszt.
kiegészítő
színekkel
színtanulmány, többfigurás
kompozíció (hősök, szörnyek,
géplények).
Színkeverés:
derítés,
Emberek, állatok jellemzői
tompítás.
alapján
(pl. foglalkozás,
életkor,
kedvenc
illat/étel/szín, útvonal, játék,
Kiemelés forma- és fontos tárgy, attribútum)
figurális
alkotások
színminőséggel,
mérettel, elhelyezéssel, létrehozása.
kontraszttal,
vonalvastagsággal

(dramatikus
játék, elemző
beszélgetés
műalkotásokról)

oromdísz, Elemző
beszélgetés
műalkotásokról:
szerzőjük
(az 1. osztályban a
címük, műfajuk, technikájuk,
kifejezés,
műtípusuk (tájkép, életkép,
képzőművészet
történelmi kép, illusztráció,
témakörben leírtak) A
színek
hangulati csendélet, portré, enteriőr,
hatása. Tulajdonságok lovas szobor, kisplasztika).
kifejezése
színekkel.
Műalkotások csoportosítása
Kompozíciós eljárások
Színdifferenciáló
különböző
szempontok
képesség
eljátszása
festmény,
grafika, alapján,
montázs, fotó, papírmasé megmozdul a szobor, hogyan
folytatódik
a
kép
cselekménye, mire gondol a
Színérzék,
főszereplő).
karakterérzék
Egyensúly és feszültség.
Műalkotások
származási
helyének
megkeresése
térképen.
Kompozíciós
Szimmetria
és
képesség
Emberi karakterek, jellemek
aszimmetria.
és
magatartásformák
megfigyelése
a művészi
ábrázolásokban. Egy közeli
Térábrázoló
kiállítás
megtekintése,
a
képesség
lakóhely nevezetes szobrainak,
épületeinek
megismerése.
Könyvtári
munka,
a
múzeumok szerepe.
kifejezőképesség

(hajóorr,
vízköpő)

Kulcsfogalmak: figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag,
műfaj, technika, eljárás, képtárgy.

2. Vizuális kommunikáció
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Egyszerű közlő ábrák Tervezés a leegyszerűsített
értelmezése, készítése.
formák
felhasználásával
Énkép
és
(memóriajáték, virágdominó,
A formák és a színek emblémák).
önismeret
kifejező elrendezése a A színek hangulati hatása az
A tanulás tanítása képmezőben.
évszakok
bemutatására
(naptárlapok, évszaktündér
tervezése).
Természet
utáni
Anyanyelvi
A térbeliség, testesség tanulmányok
készítése
hangsúlyozásának
kommunikáció
természeti formákról.
eszköze a formakövető Csendélet festése.
tónusozó vonal és folt. A
modellek
rálátásos
Szerkesztett
és ábrázolása (szín- és tónusos
Esztétikai
- szabadkézi vonalak.
megjelenítés).
művészeti
Dekoratív felület tervezése a
tudatosság
és Formaegyszerűsítés - a valóságos
forma
kifejezőképesség forma jele.
egyszerűsítésével,
továbbgondolásával.
(az 1. osztályban a Pozitív-negatív forma.
Érdekes faktúrák kialakítása
kifejezés,
pontok, vonalak és foltok
képzőművészet
Nagyítás, kicsinyítés, segítségével.
témakörben leírtak) csonkolás, kiegészítés
Egyszerű
alapés
térképvázlatok.
A fekete-fehér kontrasztra
épülő
szimmetrikus
Fény-árnyék
papírkivágás készítése.
megfigyelése
és
érzékeltetése
Fényképek,
újságképek,
tónusfokozatokkal.
reklámképek csoportosítása,
értelmezése.
Márkajelek,
emblémák viseletünkben.
Térkifejezési
módok: a
takarás, a lejjebb-feljebb
A sötét-világos, hideg- helyezés, előtér-háttér. A
meleg színkontrasztok felülnézet.
szórólap
figyelemfelhívó jellege. Plakátterv,
készítése.
A formakarakter és a
részletek
megfigyelése,
magyarázó
rajzok,
metszetek,
nagyított
részletek és folyamatábrák
elemzése.
Folyamatábrák értelmezése.
A színismeretek összefoglaló
áttekintése.

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezetismeret
évszakok, naptár

Technika
évszaktündér
tervezése

Matematika
sík és térformák,
testháló

Kulcsfogalmak: gesztus, kontraszt, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.
3. A média társadalmi szerepe, használata; tájékozódás a világhálón, biztonságos
internethasználat
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
A közvetlen és az A személyes kommunikáció és
Önreflexiós
online
kommunikáció
készség
online kommunikáció az
különbségei
szerepjátékkal.
Magyar
irodalom
Anyanyelvi
kommunikáció

Esztétikai
kifejezőképesség
Kreatív, kritikus
internethasználat

A
felépítésével
működésé

drámajáték,
világháló Internetes
tevékenységek levélírás,
és megjelenítése dramatizálással. címzés,
adatgyűjtés
Kreatív
internethasználat
beszélgetés
és
játékos
gyakorlatok segítségével.
Figyelemfelhívás (plakátterv).

Viselkedési
szabályok
online
közösségekben
Kulcsfogalmak: személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók,
profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.

4. A média kifejezőeszközei; a médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
A karakterábrázolás.
A pozitív és negatív hősök Magyar
Anyanyelvi
megjelenítésének technikái a irodalom
kommunikáció
mozgókép nyelvén (pl. jelmez,
smink,
környezet/díszlet, művek szerk.
világítás, kameramozgás + jell., események
Médiaszövegekben
egyszerű beszélt nyelv, zene, zaj, zörej). időrendje,
Érzelmi kifejezés megjelenő
sorrendje
helyszínés
képessége
Egyszerű
cselekmény lényegkiemelés,

időviszonylatok.

megjelenítése
képsorozattal tagolás
(pl. rajz, digitális fotó)

Esztétikai érzék,
nyitottság

Ének

Kép és hangrögzítő
eszközök használatának
alapszintű megismerése.

Hangszínérzelem

Médiaszöveg
olvasását segítő
kompetenciák.

Dráma, tánc

Médiaszöveg-írás.

Szereplők
viszonyaik

és

Kulcsfogalmak: animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej,
csend, emberi hang.

5. Tárgy- és környezetkultúra
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Vizuális
nyelv,
fogalmak:
Énkép
és
önismeret

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Egyéni igényt kielégítő tárgyak Technika
készítése.
(tárgykészítés,
A mintaképzés különböző makett)
lehetőségeinek megismerése és
különböző
egyéni
stílus alkalmazása
Honés Az
textiltervek készítésénél (pl.
jellemzői.
népismeret
kockás anyag). Emblémák,
piktogramok tervezése (pl.
Európai
ecset, muffin, buszjegy, csoki,
azonosságtudat –
rendeltetés,
az csodaszappan, ételelixír).
egyetemes kultúra A
anyag, a forma, a
tárgy,
épület
A tanulás tanítása díszítés és a méret Egyszerű
összehasonlítása,
a modellezése, makett készítés.
célnak
megfelelő
megválasztása. Forma- Egyszerű tömeg, az alaprajz és
és színritmus.
a homlokzat egyeztetése.
Anyanyelvi
kommunikáció
Álomképszerű jelenet tervezése

Tárgytervezés.

valóságos és kitalált formák
összekeverésével
(pl.
fantáziaváros, élet egy távoli
bolygón).

Digitális
kompetencia
Az
épület
külső
kifejezőeszközei:
Esztétikai
- méret, tömeg, tagoltság,
anyag, hely. Homlokzatművészeti
tudatosság
és és alaprajz.
kifejezőképesség
(az 1. osztályban a
kifejezés,
képzőművészet
témakörben leírtak)

Illúzió
térábrázolásban.

Redukciós
képesség

Optikai
lehetetlen,
helyzetek.

Komponáló
képesség

Köznapi és ünnepi tárgy
elemzése, a rendeltetés, az
anyag, a méret, a forma
bemutatásával.

A viseletdivat
a megismerése.

változásának

Régi
korok
öltözködési
szokásai és a mai divat.
Beszélgetés az alkalomhoz illő
csalódások, viseletekről.
kétértelmű
Az egyéni ízlés.

Csomagolás tervezése.

Az épített környezet és egyes
épülettípusok (pl. lakó- és
középület) elemzése.
A rendeltetés és a forma
összefüggésének vizsgálata.

Vizuális
ritmusérzék

Az anyagok környezettudatos
felhasználása.
A népi építészet emlékeinek
megismerése.
Nevezetes
épületek.
A helytörténeti gyűjtemények
és a lakóhely múzeumainak
megismerése.

Könyvtárhasználat.
Kulcsfogalmak: tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés,
szerkezet, felület, stilizálás.

A fejlesztés eredményei a kezdő szakasz végén (4. évfolyam végén):
A tanuló gyakorlott a tanult vizuális nyelvi és kompozíciós készségek használatában.
Élményeinek kifejezéséhez önállóan választja meg a megoldást. Motívumai változatosak.
Megjelenít egyszerű mozdulatokat. Egyszerű képi közléseket alkot és megért.
Részt vesz a műalkotások és környezete vizuális üzeneteinek közös elemzésében, önállóan
is megfogalmazza véleményét, tetszésítéletét indokolja. Felismeri a képzőművészet több
műtípusát. A gyakran megfigyelt és elemzett művek címét és alkotóját megnevezi.
Felkeresi a lakóhelyén vagy annak környékén található múzeumot vagy néprajzi
gyűjteményt. Ott irányított megfigyeléseket végez. A könyvtár zenei témájú könyveit, művészeti
albumait felhasználja feladatmegoldásaihoz.
Adott modelleket jól ábrázol megfigyelés után, jellemző formáik, főbb arányaik
megragadásával. Felismeri a nézetek összefüggéseit, és fel is vázolja ezeket. Téralkotó feladatok
során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségleteket felismer.
Alapvető színismereteit felhasználja alkotásaihoz.
Felismeri a különböző típusú médiaszövegeket, az egyszerű kódokat, tudatosan választ a
médiatartalmak közt. Ismeri a média alapvető funkcióit, felismeri az információ valóságtartalmát.
A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályokat
tudja és alkalmazza.
Ötletesen és egyre önállóbban készíti el a különféle rendeltetésű tárgyakat. Felismer és
megnevez kapcsolatokat az elemzett tárgyak, eszközök, épületek formája és funkciója között.
Alkotó tevékenysége során alkalmazza a tanult technikákat és ábrázolási módokat. Gyakorlott az
egyszerű, eszköz nélküli vagy kéziszerszámmal végzett anyagalakításban.
A tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg vizuális képességei fejlettségének aktuális
színvonala.

TECHNIKA, 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, 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.
A kerettanterv 10% órakeretet biztosít a helyi tantervben szabad felhasználásra. A Technika,
életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tantervében a plusz 4 órát a Közösségi munka, közösségi
szerepek témakör számára javaslom felhasználni ajándéktárgyak, valamint a keresztény
ünnepekhez, hagyományőrző rendezvényekhez kapcsolódó tárgyak, eszközök készítésére.

1. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.

2.

3.

4.

Témakör

Óraszám

Család, otthon, háztartás
10
1.1. Élet a családban
1.2. Biztonságos otthon
1.3. Családi időbeosztás
1.4. Tisztaság és rend
1.5. Táplálkozás
1.6. Testápolás
1.7. Célszerű öltözködés
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
14
2.1. Az anyagok
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas
anyagok, textilek alakítása
2.3. Építés
Közlekedési ismeretek
2
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
Közösségi munka, közösségi szerepek
10
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
4.3. A közösségért végzett munka

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.
Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai
környezet megismertetése és megismerése során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.
A családkép és a családi otthon képének alakítása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
céljai
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal,
iskolatársakkal, felnőttekkel.

az

Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Élet a családban

Magyar
nyelv
irodalom:
szókincsbővítés,
szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
Családi szerepek.

és

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Otthoni balesetek megelőzése.
Veszélyt jelző piktogramok megismerése.
1.3. Családi időbeosztás
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése, napirend készítése.

Környezetismeret:
család,
egészséges
életmód,
növényismeret,
évszakok, napszakok,
időjárási
tényezők,
lakhelyek, higiéné.

1.4. Tisztaság és rend
Matematika:
tájékozódás térben és
időben - időtartam,
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben
nap, napszakok.
tartása.
Tisztaság és rend a környezetünkben.

Alapvető takarító eszközök használata.
Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
Környezetünk tisztán tartása.

Családtagok, családi,
baráti
kötődések,
szeretetkapcsolatok, a
környezetnek
való
megfelelés szándéka,
beilleszkedés.

1.5. Táplálkozás
Az egészséges alapelemei.
Zöldség- és gyümölcstál készítése.
1.6. Testápolás
Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás,
intim területek tisztántartása) .
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi
alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és
gondozása.

iskolai

szobanövényeink

ápolása.

Hobbiállatok

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség,
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási
Kulcsfogalmak/ eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep,
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés,
fogalmak
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.

Órakeret
14 óra

Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás:
gyurmázás,
formázás,
hajtogatás,
nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.
Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott egyszerű ábra, rajz, kép),
illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
Kézügyesség fejlesztése.

A tematikai egység Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
nevelési-fejlesztési
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
céljai
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Az anyagok

Vizuális
kultúra:
vizuális megjelenítés.

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek
alakítása

Környezetismeret:
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) anyagok,
egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, érzékszervek,
hengerítéssel. Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, érzékelés.
ragasztással.
Faanyagok (hurkapálca) megmunkálása tördeléssel, darabolással,
Matematika: Tárgyak
csiszolással.
tulajdonságainak

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata.

kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás).
megkülönböztetés,
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból osztályokba sorolás,
halmazképzés.
stb.)
Tárgyak,
alakzatok,
összehasonlítása
2.3. Építés
mérhető
tulajdonságaik szerint;
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego –
mérés, becslés.
felhasználásával) utánzással, illetve önálló elképzeléssel.
Takarékos anyagfelhasználás.

Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés
(egyszerű,
rövid
útmutató
jellegű
szövegek
olvasása,
értelmezése,
rövid
szövegben
az
események
sorrendjének
felismerése).

Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret,
Kulcsfogalmak/ szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag,
sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés,
fogalmak
anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.

Órakeret
2 óra

Tematikai egység

3. Közlekedés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család
közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti
közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli

közlekedésről.
A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak
kialakítása.
A
tematikai Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
egység nevelési- kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
fejlesztési céljai
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai

Környezetismeret:
közlekedési eszközök.

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten.
Magyar nyelv és
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa és a gyalogos irodalom:
szókincsbővítés,
közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete.
fogalommagyarázat,
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
képi
jelzések
és
szóbeli
utasítások,
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
szövegértés
(képi,
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
ikonikus kódok és
szövegek jelentésének
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
egymásra
vonatkoztatása,
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.
párosítása).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.

A tematikai egység Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,

nevelési-fejlesztési
céljai

rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
környezet alakításában.
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

és

öltözködéskultúra

Kapcsolódási pontok

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események

Környezetismeret:
szokások,
jeles
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel hagyományok,
napok,
családi
és
kapcsolatos szokások, hagyományok.
közösségi ünnepek.
Meghívó, ajándékok készítése. A tapasztalatok megbeszélése.
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
Erkölcstan:
családi
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
hagyományok,
Apák napja, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás,
ünnepek,
élmények
sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése.
feldolgozása, játékok.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása.
A közös tapasztalatok
megfogalmazása.

megbeszélése,

az

átélt

érzések

4.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program,
dekoráció.
fogalmak

2. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.

2.

3.

4.

Témakör

Óraszám

Család, otthon, háztartás
6
1.1. Élet a családban
1.2. Biztonságos otthon
1.3. Családi időbeosztás
1.4. Tisztaság és rend
1.5. Táplálkozás
1.6. Testápolás
1.7. Célszerű öltözködés
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
18
2.1. Az anyagok
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas
anyagok, textilek alakítása
2.3. Építés
Közlekedési ismeretek
4
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
Közösségi munka, közösségi szerepek
8
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
4.3. A közösségért végzett munka

Órakeret
6 óra

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.
Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai
környezet megismertetése és megismerése során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.

A családkép és a családi otthon képének alakítása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
céljai
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal,
iskolatársakkal, felnőttekkel.

az

Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Élet a családban

Magyar
nyelv
irodalom:
szókincsbővítés,
szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
1.2. Biztonságos otthon

és

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
Környezetismeret:
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó
család,
egészséges
eszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező
életmód,
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok
növényismeret,
megismerése.
évszakok, napszakok,
1.3. Családi időbeosztás
időjárási
tényezők,
lakhelyek, higiéné.
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása,
ismertetése, megbeszélése.
Rajzos programajánlat készítése.

Matematika:
tájékozódás térben és
időben - időtartam,
nap, napszakok.

1.4. Tisztaság és rend
Alapvető takarítószerek használata.
Takarékosság energiával, vízzel.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.
1.5. Táplálkozás
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.

Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.

Étrend összeállítása képek válogatásával.

Családtagok, családi,
baráti
kötődések,
Szendvics készítése.
szeretetkapcsolatok, a
környezetnek
való
1.6. Testápolás
megfelelés szándéka,
Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, beilleszkedés.
hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai.
1.7. Célszerű öltözködés
Ruhadarabok
válogatása,
Szekrényrendezés.

csoportosítása,

hajtogatása.

1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink védelme. A növények
életfeltételeinek biztosítása.
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség,
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási
Kulcsfogalmak/ eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep,
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés,
fogalmak
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.

Órakeret
18 óra

Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás:
gyurmázás,
formázás,
hajtogatás,
nyírás;

eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló;
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.

szabálykövetés,

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
A tematikai egység Kézügyesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
céljai
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. Az anyagok
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.

Kapcsolódási pontok
Vizuális
kultúra:
vizuális megjelenítés.

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
Környezetismeret:
anyagok,
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, érzékszervek,
textilek alakítása
érzékelés.
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta)

egyszerű formák alakítása mélyítéssel, mintázással.
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Fűzőlapmunka.
Faanyagok (fenyőléc) megmunkálása darabolással, csiszolással.
Fémhuzal alakítása hajlítással.

Matematika: Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak,
Tárgyak,
alakzatok,
sodrat).
összehasonlítása
Egyszerű fonalmunkák (csomózás, pompon készítése) és egyéb mérhető
tulajdonságaik szerint;
kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés).
mérés, becslés.
Gombfelvarrás.
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával.
Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
(egyszerű,
rövid
útmutató
jellegű
Takarékos anyagfelhasználás.
szövegek
olvasása,
értelmezése,
rövid
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
szövegben
az
napjainkban.
események
2.3. Építés
sorrendjének
felismerése).
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – fémépítő, Lego –
felhasználásával) kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel.
Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret,
Kulcsfogalmak/ szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag,
sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés,
fogalmak
anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.

Tematikai egység

3. Közlekedés

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család
közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti
közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli
közlekedésről.
A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak
kialakítása.

A
tematikai Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
egység nevelési- kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
fejlesztési céljai
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai

Környezetismeret:
közlekedési eszközök.

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
Magyar nyelv és
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. A forgalomirányítás irodalom:
jelzései: a rendőri karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős szókincsbővítés,
fogalommagyarázat,
jelzőtáblák ismerete.
képi
jelzések
és
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
szóbeli
utasítások,
szövegértés
(képi,
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek
ikonikus kódok és
közlekedésére.
szövegek jelentésének
egymásra
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és
vonatkoztatása,
gyakorlása.
párosítása).
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák
kialakítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Órakeret

8 óra
Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.
Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
környezet alakításában.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
céljai
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

és

öltözködéskultúra

Kapcsolódási pontok

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események

Környezetismeret:
szokások,
jeles
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való hagyományok,
napok,
családi
és
viselkedés szabályai.
közösségi ünnepek.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának Erkölcstan:
családi
hagyományok,
elsajátítása.
ünnepek,
élmények
feldolgozása, játékok.
A tapasztalatok megbeszélése.
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Apák napja, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás,
sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása. A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok
megfogalmazása.

megbeszélése,

az

átélt

érzések

4.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program,
dekoráció.
fogalmak

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A
család
szerepének,
időbeosztásának
és
egészséges
munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
A háztartási
veszélyérzet.

és

közlekedési

veszélyek

tudatosulása,

egészséges

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
A fejlesztés várt
eredményei a két Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
évfolyamos ciklus öltözködés terén.
végén
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek
magabiztos alakítása.

Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

3–4. évfolyam

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a
kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak
megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A
mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a
kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és
munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi
értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar kultúrából. A
tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az
emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak
elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását
igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még
bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti
sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a mozgáskoordináció, a testtartás, az
erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a szerkezet, a funkció és az esztétikum
összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és a célszerű,
balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi tárgyalkotó tevékenységek a már
megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés sokféleségét tükrözik. A szókincs
bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek közt történik.
Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik.
Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és
közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre
határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása.
A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű
alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos
közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik.
A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési
készség és a csoport-koherencia fejlődését szolgálja.

3. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.

2.

3.

4.

Témakör
Család, otthon, háztartás
1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
1.2. Családi ünnepek
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
1.4. Egészségünk
1.5. Önismeret
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
3.2. Kerékpározási alapismeretek
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos
közlekedés
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Iskolai és osztályrendezvények
4.2. A közösségért végzett munka

Óraszám
6

16

4

10

Tematikai egység

Órakeret
6 óra

1. Család, otthon, háztartás
Közvetlen
tapasztalatok
megfogalmazása
tevékenységeinek szerepéről.

a

családról

és

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete.
Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete.
Előzetes tudás

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai
közösségben.
Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt
természetátalakító munkák alapvető ismerete.
Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel
kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása.

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése.
Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás,
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése
A
tematikai (önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való
egység nevelési- segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben.
fejlesztési céljai
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk
elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal
történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a
vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás

Környezetismeret:
család,
rokonság,
és
Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben hétköznapok
ünnepi
alkalmak,
történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása.
emberi
test,
egészséges életmód.
Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés.
Vendéglátás. Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.
1.2. Családi ünnepek

Magyar

nyelv

és

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.
Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.
Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája.
1.3. Gazdálkodás a háztartásban

irodalom:
szövegértés,
szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Matematika:
Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási
problémamegoldás,
cikkekkel.
számok,
1.4. Egészségünk
alapműveletek,
Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek becslés.
elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási
műveletek).
Erkölcstan: egészség
és környezeti hatások,
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos önismeret, felelősség,
segélyhívás szabályai.
példakép,
kapcsolatépítés,
1.5. Önismeret
kapcsolattartás.
Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor.
Önellenőrzés, hibák javítása.
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok,
festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása.
Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás,
Kulcsfogalmak/ költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás,
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer,
fogalmak
használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás.

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret1
6 óra

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása.
Előzetes tudás

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.
Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Természetes anyagok felismerése.

A
tematikai Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált
eszközökről,
technológiákról.
A
tapasztalatok
egység nevelési- anyagokról,

fejlesztési céljai

megfogalmazása, rögzítése.
Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a
szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.
A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből
származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra.
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági
kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek
ismerete.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
erőkifejtés képességének fejlesztése.
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a
takarékosságra.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival

Környezetismeret:
anyagi tulajdonságok.

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással.
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
Matematika:
mérés,
Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna,
becslés, szerkesztés.
hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés),
díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés), hímzések
gyakorlása.
Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával.
Körmönfonás, szalagszövés.

Vizuális
kultúra:
rajzeszközök
használata,
épületek
jellemzői.

Ujjbábok készítése.
Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok
Erkölcstan: Szellemi
készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal.
termékek az emberiség
szolgálatában.
Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.
Épületmakett készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós

játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, A tudás hatalma.
illetve rajz alapján.
A világ megismerése.
A munkahely célszerű rendjének fenntartása.
Tárgyaink világa.
Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása,
tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, A világ öröksége.
segítségnyújtás.
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása.
Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal).
Körvonalrajz, alaprajz, felismerése.
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert
egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási
cikkek azonosítása.
Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai
Kulcsfogalmak/ tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta,
körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset,
fogalmak
segítségnyújtás.

Tematikai egység

3. Közlekedés

Órakeret 4 óra

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása.
Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben.
Előzetes tudás

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák,
lámpák, útburkolati jelek ismerete.
Viselkedési normák,
közlekedésben.

illemszabályok

ismerete

a

helyi

közösségi

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása.
A
tematikai
egység nevelési- A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok
ismerete.
fejlesztési céljai
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet

kialakítása, törekvés a biztonságra.
A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek

Magyar nyelv és
irodalom:
A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen beszédértés,
szaknyelvhasználat,
kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei.
szövegértés,
Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, felhasználásával, piktogramok.
közlekedési szituációk megjelenítéséhez.
3.2. Kerékpározási alapismeretek
Környezetismeret:
Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút
lakóhelyismeret,
közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák,
térképismeret.
veszélyt jelző és tilalmi táblák. Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a
közösen használt területeken.
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
Viselkedési normák a közlekedési környezetben.
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken.

Erkölcstan:
közlekedési
morál,
udvariasság,
kommunikáció.

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés
Közlekedési
környezetünk
veszélyforrásai:
figyelmetlenségből,
szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély.

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró,
útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés,
Kulcsfogalmak/
kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás,
fogalmak
károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály,
udvariassági szabály.

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Előzetes tudás

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett

élmények és gyakorlati tapasztalatok.
Néhány szokás, hagyomány ismerete.
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.
Kulturált ünneplés.
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.
A
tematikai
egység nevelési- Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének
fejlesztési céljai
természetes és megőrzendő szokásként való kezelése.
Munkavégzés egyénileg és csapatban.
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése,
s ezek megszívlelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

4.1. Iskolai és osztályrendezvények

Környezetismeret:
szokások,
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Apák hagyományok, jeles
napja, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, napok, családi és
játszódélután,
nemzeti
ünnepek)
előkészítése.
A
helyszín közösségi ünnepek.
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, jelmezek stb.) előállítása vagy
beszerzése.
Magyar nyelv és
irodalom:
A biztonságos környezet megteremtése.
szövegalkotás,
egyszerű tipográfiai
eszközök használata.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása.
4.2. A közösségért végzett munka
A közösségi tér alakítása: teremdekoráció. Az iskola esztétikus,
Erkölcstan:
harmonikus belső környezetének alakítása.
hagyományok,
szokások, ünnepek,
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
élmények
feldolgozása.
Kulcsfogalmak/ Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés,
programszervezés.
fogalmak

4. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.

2.

3.

4.

Témakör

Óraszám

Család, otthon, háztartás
1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
1.2. Családi ünnepek
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
1.4. Egészségünk
1.5. Önismeret
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
3.2. Kerékpározási alapismeretek
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos
közlekedés
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Iskolai és osztályrendezvények
4.2. A közösségért végzett munka

6

16

4

10

Tematikai egység

Órakeret
6 óra

1. Család, otthon, háztartás
Közvetlen
tapasztalatok
megfogalmazása
tevékenységeinek szerepéről.

a

családról

és

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete.
Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete.
Előzetes tudás

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai
közösségben.
Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt
természetátalakító munkák alapvető ismerete.
Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel
kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása.
Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése.

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás,
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése
A
tematikai (önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való
egység nevelési- segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben.
fejlesztési céljai
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk
elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal
történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a
vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
Vendéglátás.
elkészítése.

Néhány

egyszerű

vendégváró

étel,

Asztalterítés és tálalás szabályai.

Környezetismeret:
család,
rokonság,
és
csemege hétköznapok
ünnepi
alkalmak,
emberi
test,
egészséges életmód.

1.2. Családi ünnepek
Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.
Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.
Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája.

Magyar nyelv
irodalom:
szövegértés,
szövegalkotás,

és

1.3. Gazdálkodás a háztartásban
Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása.

szaknyelv használata,
beszédkultúra,
kommunikáció.

1.4. Egészségünk
Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Matematika:
Megelőzés, kármentesítés.
problémamegoldás,
számok,
Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek.
alapműveletek,
1.5. Önismeret

becslés.

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor.
Önellenőrzés, hibák javítása.
Erkölcstan: egészség
és környezeti hatások,
önismeret, felelősség,
Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák példakép,
gyűjtése, ismertetése.
kapcsolatépítés,
kapcsolattartás.
1.6. A háztartásban használt vegyszerek

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás,
Kulcsfogalmak/ költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás,
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer,
fogalmak
használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás.

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret1
6 óra

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása.
Előzetes tudás

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.
Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Természetes anyagok felismerése.

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált
anyagokról,
eszközökről,
technológiákról.
A
tapasztalatok
A
tematikai megfogalmazása, rögzítése.
egység nevelésiMintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a
fejlesztési céljai
szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből
származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra.
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági
kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek
ismerete.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
erőkifejtés képességének fejlesztése.
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a
takarékosságra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival

Környezetismeret:
anyagi tulajdonságok.

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai.
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
Matematika:
mérés,
Kézi varrás és hímzés alapöltései (pelenkaöltés), díszítőöltések (pl.
becslés, szerkesztés.
keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása.
Munkadarab
készítése
díszítőöltésekkel.

választott

népi

Textilek készítése fonalból szövéssel.
Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása.

minta

szerinti
Vizuális
kultúra:
rajzeszközök
használata,
épületek
jellemzői.

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok
készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót,
Erkölcstan: Szellemi
illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával
termékek az emberiség
minta vagy rajz alapján.
szolgálatában.
Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.

A tudás hatalma.

Járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós
A világ megismerése.
játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép,
illetve rajz alapján.

A munkahely célszerű rendjének fenntartása.

Tárgyaink világa.

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, A világ öröksége.
tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben,
segítségnyújtás.
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása.
Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal).
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése.
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
Neves magyar, illetve külföldi
Technikatörténeti érdekességek.

találmányok,

feltalálók.

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai
Kulcsfogalmak/ tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta,
körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset,
fogalmak
segítségnyújtás.

Tematikai egység

Órakeret
4 óra

3. Közlekedés

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása.
Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben.
Előzetes tudás

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák,
lámpák, útburkolati jelek ismerete.
Viselkedési normák,
közlekedésben.

illemszabályok

ismerete

a

helyi

közösségi

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása.
A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok
A
tematikai
ismerete.
egység nevelésifejlesztési céljai
A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az
elhárítás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása.
A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás

forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton.
A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása,
eszközeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek

Magyar nyelv és
irodalom:
A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen beszédértés,
szaknyelvhasználat,
kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei.
szövegértés,
Közlekedési terepasztal készítése hulladéktárgyak és egyéb építőelemek piktogramok.
(pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési
szituációk megjelenítéséhez.
3.2. Kerékpározási alapismeretek

Környezetismeret:
lakóhelyismeret,
A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező
térképismeret.
felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.
Az úttest részei. Útburkolati jelek.
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
Viselkedési normák a közlekedési környezetben.

Erkölcstan:
közlekedési
morál,
udvariasság,
kommunikáció.

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése.
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken.
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.
Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: levegőszennyezés.
Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat.
Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró,
útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés,
Kulcsfogalmak/
kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás,
fogalmak
károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály,
udvariassági szabály.

Tematikai egység

Órakeret
10 óra

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett
élmények és gyakorlati tapasztalatok.
Előzetes tudás

Néhány szokás, hagyomány ismerete.
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.
Kulturált ünneplés.
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.
Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének
természetes és megőrzendő szokásként való kezelése.

A
tematikai Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos
egység nevelési- kommunikáció, egyeztetés.
fejlesztési céljai
Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb
végrehajtására.
A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.
Munkavégzés egyénileg és csapatban.
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése,
s ezek megszívlelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

4.1. Iskolai és osztályrendezvények

Környezetismeret:
szokások,
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Apák
hagyományok, jeles
napja, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
napok, családi és
játszódélután,
nemzeti
ünnepek)
előkészítése.
A
helyszín
közösségi ünnepek.
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.)
előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegalkotás,
egyszerű tipográfiai

4.2. A közösségért végzett munka

eszközök használata.

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.

Erkölcstan:
hagyományok,
szokások, ünnepek,
élmények
feldolgozása.

Kulcsfogalmak/ Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés,
programszervezés.
fogalmak

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák
– elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás
érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
A fejlesztés várt tapasztalatok megfogalmazása.
eredményei
a
két évfolyamos Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
ciklus végén
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes
használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű
alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV
1-4. ÉVFOLYAM

1. évfolyam
Célok, feladatok, fejlesztendő területek
Alakuljon ki bennük a tanórai munkához szükséges önfegyelem, tudják figyelemmel kísérni
az útmutatásokat. A kapott feladatokat igyekezzenek pontosan végrehajtani. Az
információkhoz igazodjanak a játék hevében is.
Az órai munka szervezéséhez szükséges rendgyakorlatokat tudják végrehajtani.
Természetes mozgásukat jellemezze magabiztosság, határozottság és dinamizmus. A kapott
feladat megoldása közben kreatívan döntve igyekezzenek a célszerű megoldást kiválasztani.
A kitartó futások közben tudják beosztani energiájukat, alakuljon iram- és időérzékelésük,
fejlődjön állóképességük.
Az utánzással történő mozgástanulás közben is fokozatosan ismerjék meg az alkalmazott
mozgásanyaghoz kapcsolódó szaknyelvet.
Adott jelre tudjanak különböző testhelyzetekből gyorsan és dinamikus an megindulni vagy
helyzetet változtatni.
Tudják érzékelni az el- és felugrás közötti különbséget.
különböződobásformákat. Fejlődjenek koordinációs képességeik.

Ismerjenek

meg

Alakuljon az alapvető dinamikus és statikus mozgásformákhoz szükséges izomerejük.
Annak felismertetése, hogy testi és lelki önfejlesztésünk Istentől kapott csodálatos
lehetőségünk.

2. évfolyam
Célok és feladatok, fejlesztendő területek
Ismerjék fel a megfelelő fegyelem szükségességét, és ennek megfelelően alakítsák tanórai
magatartásukat. Kísérjék figyelemmel a bemutatásokat és magyarázatokat, és az ott
tapasztaltakat tudják alkalmazni megváltozott körülmények között is.
Bővüljön a tanult mozgásanyaggal kapcsolatos szaknyelvi szókincsük.
Tudják alkalmazni a megismert bonyolultabb rendgyakorlati alapformákat.

A természetes mozgások eredményes alkalmazása teremtse meg a szerkesztett mozgások
tanulásának feltételeit.
Fejlődjön feladatmegoldó képességük, öntevékenységük.
A kitartó futásban fejlődjön tovább iram és időérzékelésük, távolságbecslésük, aerob
állóképességük, szorgalmuk, állhatatosságuk, tűrőképességük.
Fejlődjön reagáló- és vágtagyorsaságuk.
Mozgáskoordinációjuk fejlődésével váljon
Ismerjenek meg további dobásformákat.

gazdaságosabbá

energia-felhasználásuk.

Fejlődjön ügyességük, futó-, ugró- és dobóképességük, egyensúlyérzékük és izomerejük.
Fejlődjön lazaságuk az indokolt ízületekben.
Ismerjenek meg újabb játék- és versenyszabályokat, és tartsák be azokat.
Fejlődjön gömbérzékük, és a sport játékok néhány előkészítő elemét sajátítsák el a labdával
való játékos foglalkozásokon.
Alakuljon ki a keresztény embert jellemző képességeik. Ismerjék fel erényeiket és hibáikat,
törekedjenek azok elmélyítésére, illetve megszüntetésére. Tudatosuljanak bennük a személyi
higiénia alapelemei.
Verseny,,-játékszabályok megértése, betartása.
Csapatszellem erősödése, társak , együttérzés, egymás segítése, motiválása, öltözködésben
rendszeretet, higiénia betartása, önállóság, öltöző rendben tartása. Fegyelem, összpontosítás
fejlesztése.

3. évfolyam
Célok és feladatok, fejlesztendő területek
Váljon igényükké az órai munkához szükséges önfegyelem, és ennek megfelelően irányítsák
saját és társaik tevékenységét.
Saját és társaik mozgásával kapcsolatban tudjanak jellemző jegyeket felismerni és
megfogalmazni, azokat a hibajavításban alkalmazni.
Fejlődjön ön- és társismeretük, segítségadó és -elfogadó képességük.
Rendelkezzenek a felhasznált mozgásanyaggal kapcsolatos aktív szókinccsel.
Határozottan és pontosan tudják végrehajtani a bonyolultabb rendgyakorlati alapformákat is.

Természetes mozgásformákat tudják dinamikusan végrehajtani, a kapott feladat megoldása
közben igyekezzenek a célszerű megoldást kiválasztani, a feladatnak megfelelően hatékonyan
alkalmazni.
Rendelkezzenek több távra is érvényes idő- és iramérzékkel.
Különböző testhelyzetekből való indulásnál többféle jel közül tudják a megfelelőt kiválasztani
és erre gyorsan és pontosan reagálni.
Futótechnikájukban legyenek felismerhetők az adott távra jellemző jegyek, melynek
következtében futásuk gazdaságosabb, illetve gyorsabb lesz.
Tudják végrehajtani az egy- és páros lábbal történő el- és felugrásokat.
Ismerjék meg a hajító és lökő mozgások közötti különbségeket, azok főbb jellemzőit.
Fejlődjön tovább aerob állóképességük, koordinációs képességeik, mozgás, lokomotorikus és
reagálás gyorsaságuk, és elsősorban a saját testük mozgatásához szükséges izomerejük.
Tudják növelni az ízületek mozgáshatárait az indokolt mértékig.
Saját érdekeiket is felismerve tudatosan és aktívan vegyenek részt az órákon. Ezért legyenek
képesek mozgósítani önmotiváló- és küzdőképességüket, állhatatosságukat, és vállalják a jó
értelemben vett aszkétizmust. Ennek eredményeként javuljon terhelhetőségük.
Bővüljön játék- és verseny szabály ismeretük. Ismerjék meg a becsületes helytállással szerzett
győzelem felemelő érzését, és a csalással elért eredményről legyen lesújtó véleményük.
Ismerjenek meg új labdatechnikai elemeket, ezek biztosítsanak megfelelő alapot a később
megjelenő sportjátékoknak.
Ismerjék meg az önálló kondicionálás néhány alapkérdését, tudjanak különbséget tenni a
nyújtó- és erősítő gyakorlatok között.
Legyenek igényesek saját és társaik személyi higiéniájára.

4. évfolyam
Célok és feladatok, fejlesztendő területek
Alakuljon ki bennük: a tanórai fegyelem tudatos vállalása, melynek skálája az önfeledt, vidám
hangulattól a "síri" csendig terjed. Tudjanak a helyzetnek megfelelően disztingváltan
viselkedni.
Különböző és magasabb fokú kreativitást igénylő feladatot is tudjanak a rendelkezésükre álló
mozgásanyagból válogatva megoldani.

A kitartó futásokon legyen felismerhető a javuló energia-beosztás, az iramérzékelés, a
kellemetlen közérzet leküzdésének, az ön- és társ motiválásának a képessége. Javuljon
állóképességi teljesítményük, fejlődjön izomrendszerük. A lánytanulók relatív ereje nőjön.
Szaknyelvi ismereteik bővüljenek.
Adott jelre vagy társaik mozgására tudjanak gyorsan és eredményesen reagálni.
Váljon felismerhetővé az adott ugrásmódra jellemző elrugaszkodás, lendítés és légmunka.
A különböző dobásformákat gazdaságosan és hatékonyan tudják alkalmazni.
Fejlődjön tovább egyensúlyérzékük.
Őrizzék meg az eddig kialakított ízületi mozgékonyságukat.
Bővüljön játék- és szabályismeretük, azok betartása és betartatása váljon egyre tudatosabbá.
Játékaikban jelenjenek meg a sportjátékok alapelemei. Tudjanak néhány labdajátékot játszani
módosított játékszabályokkal.
Ismerjék meg az egészséges életmód és az önálló kondicionálás alapkérdéseit.
Szabadidejükben és a nyári szünidőben fejlesszék képességeiket. Legyenek tisztában fizikai
adottságaikkal. Ismerjék fel az emberi test, az egészség értékét, amely Isten ajándéka,
.Ismerjék a helyi sportélet rendezvényeit, látogassák azt.
A hazai sikeres sportágak, sportolók, sportteljesítmények ismerete.

1. évfolyam

Óraszám:

180 óra /év
5 óra / hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.
2
3.

Témakör

Óraszám

Rendgyakorlatok, járásgyakorlatok, tartásjavító gyakorlatok
Gimnasztika
Atlétika

Folyamatos
Folyamatos

a.) futásgyakorlatok

Folyamatos

b.) szökdelések, ugrások,

4.
5.
6.
7.
8.

c.) dobások
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna
Labdás gyakorlatok
Küzdő feladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenység, speciális képességfejlesztő,
tartásjavító gyakorlatok
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszógyakorlatokban

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
heti 1 óra

9.
Természetes mozgásformák
feladatmegoldásokban

a

torna

és

tánc

jellegű
heti 1 óra

1. témakör
RENDGYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Szociális
kompetencia

Tanulói tevékenységek

1. Rendgyakorlatok
Állásgyakorlatok:
„Vigyázz!”, „Pihenj!”

Az
óra
szervezéséhez
szükséges
egyszerű
alakzatok
megismerése,
végrehajtása.
A
testnevelés
óra
formai és tartalmi
elemi
szintű
megismerése.
Intellektuális
kompetencia.
Rendszerszemlélet
megalapozása.

Alakzatok:
kör.

vonal,

oszlop,

Egy és kétsoros vonal, egy és
kétsoros oszlopalakítás, kör
alakítása kézfogással.
Szétszórt
alakzatból
sorakozás
vonalban,
oszlopban, köralakítás.
Testfordulatok helyben balra
és jobbra. Negyed, fél,egész
fordulat, páros lábbal ugrani.

Jelentés
Balesetmentesítés

Igazodás,
takarás,
jelentésadás, köszönés.
Helybenjárás.
Járás
ütemtartással és ütemtartás
nélkül. Járás megindítása,
megállítása.
Vonulások:
körülvonulás,
körbevonulás, csigavonulás,
hullámvonulás.
Járás lábujjhegyen, sorban,
külső -,belső talpszélen.
Hosszú
lépés,
járás
babzsákkal, könyvvel a fejen.

Kapcsolódási
lehetőségek

2. témakör
GIMNASZTIKA
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Testi és
egészség

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Kiinduló helyzetek:

Ének-zene
(ritmus)

lelki 2. Gimnasztika

A szervezet (belső
szervek, keringési
rendszer, izomzat)
előkészítése
a
nagyobb terhelést
adó
mozgásra.
Testtartási hibák
megelőzése
és
kiküszöbölése.
Izom és idegi
koordináció
kialakítása.
Ritmusérzék
fejlesztése.
Személyes
kompetencia.
Önértékelés
Esztétikai érzék.
(Szép,
pontos
végrehajtás.)
Harmónia.

Állások: alapállás, hajlított
állás,
guggoló
állás,
terpeszállás.
Térdelések:
térdelőülés.
Ülések:
terpeszülés,
törökülés.

Művészetek
térdelés, (dráma, tánc)

nyújtottülés,
zsugorülés,

Fekvések:
hasonfekvés,
hanyattfekvés, bal vagy jobb
oldalon fekvés.
Kézés
lábtámaszok:
guggolótámasz,
térdelőtámasz, fekvőtámasz.
Kartartások:
mélytartás,
mellső középtartás, oldalsó
középtartás,
magastartás,
csípőre
tartás,
ujjfűzés
tarkón, ujjfűzés test mögött.

Oksági
gondolkodás.
(Gimnasztikai
gyakorlatok
izomcsoportokra,
testrészekre való
hatása.)
Intellektuális
kompetencia.
Kapcsolatba
hozás.

Gimnasztikai mozgások:
Lendítések,
emelések,
hajlítások,
nyújtások,
döntések,
körzések,
utánmozgások, rugózások,
szökdelések, ugrások.

Utánozó

gyakorlatok:

Összehasonlító
érzékfejlesztése.

(zenére is végeztethetjük)

Lényegkiemelés.

Utánzó járások: gólya, törpe,
óriás, rák, pók, kakaslépés

Képi információ
feldolgozás.

Cserebogár (háton fekvés,
kalimpálás kézzel-lábbal).

Izmok nyújtása,
lazítása.

Veréb (szökdelés két lábon).
Ingaóra.

Az óra fő részének
előkészítése,
az
igénybe
vett
izomzat lazítása,
bemelegítése.

Szélfútta nádas.

Határozott formájú 4 ütemű
szabadgyakorlatok.

Kéziszer gyakorlatok:
Labdával,
babzsákkal,
ugrókötéllel, rövid szalaggal,
ügyetlenebb kézzel is.

Pad és bordásfal gyakorlatok.

3. témakör
ATLÉTIKA
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Intellektuális
kompetenciák

Témák, tartalmak

3. Atlétika

a, járásgyakorlatok
Atlétikai
alapismeretek
elsajátítása.

Tanulói tevékenységek

Járás lábujjon.
Járás sarkon.

Folyamatos
Járás hosszúlépéssel.
Mozgáskoordináció rendgyakorláshoz nincs

Kapcsolódási
lehetőségek

kialakítása.

külön óraszám

Járás külső-belső talpélen.

Állóképesség
megalapozása.

Járás babzsákkal, könyvvel a
fejen.

Lábboltozat
erősítése.

Óriás és törpe járás.
Medvejárás.
Pók- és rákjárás.

Testi
és
egészség

lelki

Lassú futás oszlopban.
b, futásgyakorlatok
Futás irányváltoztatással.
Futóügyesség
fejlesztése irány és
iramváltoztatással.

Futás
közbeiktatott
feladatokkal (bordásfal, fal
érintése).

Akaraterő, kitartás.

Futás alacsony akadályok
fölött (ugrókötél, babzsák,
kislabda, stb.)

Személyes
kompetencia.

Futás
akadályokon.
Gyorsaság
növelése,
állóképesség
fejlesztése.
Légzéstaktika
javítása, reakcióidő
csökkentése.

természetes

Futójátékok:
Házatlan
mókus,
gépkocsizás, egyszerű fogó,
pár a ház, kézfogás a ház,
fekete-fehér,
nyúl
a
bokorban.
Váltóversenyek
megkerülésével,
hordozásával,
átadásával.

tárgy
tárgy
tárgy

Sorversenyek helycserével.
Futóversenyek kijelölt távon,
indulás
különféle
testhelyzetekből.
Irány-,
váltások
Rajtversenyek
a
fokozatos növelésével.

táv

c,
szökdelések, Kitartó futás.
ugrások

Szökdelések egy, váltott és
páros lábon.
Fel-, le- és átugrások
feladatokkal. Felfüggesztett
tárgy elérése.
Jellemezze
az
ugrásokat
a
rugalmas talajérés.
Összehasonlítás,
rendszerezés.
Intellektuális
kompetencia.
Az ugrások közötti
különbségek (el- és d, dobások
felugrás).
Oksági
gondolkodás.

Játékos
ugrókötél
gyakorlatok,
áthajtások.
Közös ugrókötélgyakorlatok.
Akadályváltók szökdeléssel
egy és páros lábon.
Átugrások
alacsony
akadályok fölött, elugrás egy
lábról, érkezés páros lábra.
Homokgödörbe
ugrási
kísérletek, elugrás egy lábról
(esetleg „emelt” helyről pl.:
zsámolyról) érkezés páros
lábra.

Lendület növelése
megfigyelése

A
kar
hajító
mozdulatának
megérzése.

Dobás
babzsákkal,
kislabdával,
gumilabdával
távolba és célba.
Kétkezes alsó és felső dobás
karikába.
Egykezes
felső
vonalon túlra.

dobás

Önértékelés.
Önfejlesztés.
Önálló gyakorlás
szabadidejükben.

Kislabdahajítás
vízszintes,
függőleges
célba,
majd
távolba.
Távolba hajító versenyek.
Akadályversenyek dobás és a
tanult mozgásformák (futás,
ugrás) kombinációjával.
Játékok:
labdaadogatás
körben,
szabadulás
a
labdától, labdacica.

4. témakör
TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK, TORNA
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
Kezdeményező
képesség,
vállalkozó
4. Támasz-, függés- és
kompetenciák
egyensúlygyakorlatok,
torna
Játékos versengések utánzó
Szükséges
feladatokkal.
izomerő
kialakítása
a
Rákjárás,
pókjárás,
statikus
fókamászás,
nyúlugrás,
gyakorlatok
békaügetés.
elvégzéséhez.
Játékos támaszgyakorlatok
Erő és ügyesség
padon, zsámolyon. KTK-án
fejlesztése.
(kiegészítő tornakészlet).
Torna
jellegű
mozgások
megalapozása és
előkészítése.
Testtartási hibák
megelőzése.
Egészségtudat.
Esztétikai érzék
önfejlesztése.

Megemelt pad alatt kúszás,
bújás.
Felmászás a bordásfalra
rézsútosan elhelyezett padon,
lecsúszás
bordásfalról
rézsútos padon.
Kötélen mászási kísérletek
(csimpaszkodás).
Nyújtott hasi függeszkedés.
Tömör
labda
emelése,
hordása.
Torna:
Gurulóátfordulás
guggolótámaszból
ülésbe.

előre
nyújtott

Gurulóátfordulás
előre
terpeszállásból zsugorülésbe.
Gurulóátfordulás hátra lejtős
felületen.
Tarkóállás hanyattfekvésből

láb és csípőemeléssel, majd
gurulás
előre
guggolótámaszba.
Egyensúlyozó járás a pad
merevítő
gerendáján,
közbeiktatott feladatokkal,
pl. guggolás, karlendítések,
lábemelések.
Helyes
testtartás,
tekintet
előreirányítása.
Felugrás
kéztámasszal
szerekre. (Pad, zsámoly,
egyrészes szekrény.)

5. témakör
LABDÁS GYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Hatékony,
tanulás

Tanulói tevékenységek

önálló 5.
Labdás
gyakorlatok

Labdás
ügyességfejlesztés.
Mozgáskoordináció
kialakítása (ügyes és
ügyetlen
kéz
mozgáskoordinációja).

Labda gurítása előre járás
közben, futás utána és a
labda megfogása.
Labda feldobása, elkapása
járás közben.
Labdavezetés
helyben,
majd járás közben.

Labdás
játékok
megismerése, labdás
sportjátékra
előkészítés. Távolság
felmérése.

Labdapasszolás
falra
különféle dobásformákkal.
Labdapasszolás
társnak
állásban, ülésben.

Önfejlesztés
(gyakorlás önállóan
udvaron, szünetekben,
otthon).

Váltóversenyek a labda
gurításával,
vezetésével,
hordozásával, dobásával és
elkapásával.
Hajító
mozgás alapjai,
zsinór feletti dobások.

Kapcsolódási
lehetőségek

Játékok:
Labdacica körben, tartsd
meg a labdát, fogyasztó
körben, szétszórtan, stb.
Labdaadogató
körben.
Célbadobó versenyek

6. témakör
KÜZDŐFELADATOK, JÁTÉKOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Szociális
kompetencia
Izomerő,
állóképesség,
a
speciális ügyesség
kialakítása.
Test-test
elleni
küzdelem
megismerése,
sportszerűség
betartása.
Társas aktivitás.
Intellektuális
kompetencia.
Problémamegoldás.
A
keresztény
emberre jellemző
társas kapcsolatok,
viselkedés
kialakítása.

Tanulói tevékenységek

6.
Küzdőfeladatok,
játékok
Kötélhúzás párokban, kettes,
hármas csapatokban.
Páros
„kakasviadal”.

küzdelmek:

Húzások, tolások párokban
„Húzd át a párodat!”.
Told ki a körből! (karikából)
Páros versengések a társ
mögé
kerülésre,
(pl.:
fekvőtámaszban lévő társ
bokájának érintése).
Játékok: ki a legény a
csárdában, vörös pecsenye.

Kapcsolódási
lehetőségek

7. témakör
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG, SPECIÁLIS TARTÁSJAVÍTÁS
Fejlesztendő
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési feladatok

Testi
és
egészség

lelki 7.
Szabadidős
sporttevékenység
Ugróiskola.

Egészséges életmód
kialakítása.
Alkalmazkodás
az
időjárási
viszonyokhoz.

Földünk,
környezetünk.

Kötélgyakorlatok.
(Természetismeret).
Hóemberépítés,
hógolyózás,
hó-csata, Téli
táj,
erdő,
célbadobás hógolyóval.
mező, vízpart.

Környezettudatosság.
Egészségtudatosság.

Szánkózás, tavaszi, őszi
hosszabbtávú
gyalogtúrák.

Felelősségérzet.
Tollaslabdázás.
Mozgás koordináció
fejlesztése. Saját test
ismerete, jobb,- bal
oldal. Bemutatások
pontos lemásolása,
utasítások
megértése. Testtartás
javítása.

Kerékpározás.
Túrázás a természetben.
Zarándoklat
Homokkomáromba
Ritmikus
motívumra
játékok.

népi
épülő

Utánzó
játékok:
babszedés, magültetés,
kaszálás, hóban járás,
vízben járás, jégen járás,
öregember, katona…
Mezítláb
végzett
gyakorlatok,
papír,
bab… felszedése.
Lábbal
babzsák
felvétele, dobása.
Koordinációs kar
lábgyakorlatok.

és

8. témakör
ÚSZÁS
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

8. Úszás
Az
úszás Biztosítani
kell
a Vízhez
elsajátításának
differenciált haladást.
gyakorlatok:
előfeltételét,
a
vízhez szoktatást
Futás a vízben.
elvégezzük.
Fogójáték.

szoktató A
víz
tulajdonságainak
megismerése

Fröcskölési verseny.
Mellúszás
technikájának
megismerése.

Beugrás a vízbe.
Kincskeresés
(tárgy
felhozása a víz alól).

8-10 m leúszása
lábletétel nélkül.

Fogódzkodással a medence
szélén lebegés.
„Fő a gombóc” felszínen
lebegés.
Lebegés a víz felszínén
nyújtott testtel.
Fogódzkodással
mély
belégzés,
levegő
visszatartása a víz alatt,
majd kilégzés.
„Csuka bácsi” merülőjáték.
„Karika
a ház”
(víz
felszínén lévő karikákba
kell bebújni).
Siklási kísérletek. Siklás társ
segítségével.
Siklás a falról.

Siklás és kartempó.
Siklás és lábtempó.
Karés
összekapcsolása.

lábtempó

Úszás
a
víz
folyamatosan.

alatt

9. témakör:
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfogadása.
A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése.
A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a ritmus és mozgás
összhangjának megteremtése.
A test fölötti kontroll szerepének fontossága.
Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felszabadultabbá, kreatívabbá
tétele.
A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése.
A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, mozgásokon keresztül zenére. A zene
hangulatának, dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által.
Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járások, dobogás, taps, az
ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű
motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek.

2. évfolyam

Óraszám:

180 óra /év
5 óra / hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.
2
3.

Témakör

Óraszám

Rendgyakorlatok
Gimnasztika
Atlétika

Folyamatos
Folyamatos

a.) járásgyakorlatok

Folyamatos

b.) futásgyakorlatok
c.) szökdelések, ugrások,

4.
5.
6.
7.
8.

9.

d.) dobások
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna
Labdás gyakorlatok
Küzdő feladatok, játékok
Korcsolyázás, gyalogtúrák
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszógyakorlatokban
Természetes mozgásformák
feladatmegoldásokban

a

torna

és

tánc

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
5 óra
heti 1 óra

jellegű

heti 1 óra

1. témakör
RENDGYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Szociális
kompetencia

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Mint az 1. osztályban és

Ének-zene

Jelentésadás.

Ütemtartási
kép

1. Rendgyakorlatok

Vezetői
szerep
gyakorlása.

Járás ütemtartással.

Anyanyelvi
kommunikáció

Testfordulatok sarkon
talpon, vezényszóra.

Szóbeliség
fejlesztés.

Ütem
és értékelése
átvétele,
fejlesztése

Nyitódás – zárkózás.
(Jelentésadás,
felmentettek,
felszerelés, egyéb
óra eleji közlések
szabatos, érthető,
rövid
formában
való előadása).

Járás feladatokkal.
Anyanyelv:
Sorakozás kétsoros vonalban, szép magyar
legrövidebb
idő
alatt, beszéd
kialakítása
segédvonalon.

Tudják alkalmazni
a
megismert
bonyolultabb
rendgyakorlati
alapformákat.

Játékok:
Mindenki zászlójához.
Szobor alakítás.

2. témakör
GIMNASZTIKA
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

2. Gimnasztika

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A legjellegzetesebb a, természetes gyak.
testhelyzetek,
kartartások,
b, szabadgyakorlatok
alapformák
elsajátítása.
c, páros-társas gyak.

Nyújtó és erősítő hatású Ének-zene
egyszerű
(zenére
történő gimn.
2-4 ütemű gimnasztikai fel)
gyakorlatok

A
tanult d, kéziszer gyak.
mozgáselemekkel
kapcsolatos
e, pad
szaknyelvi
szókincsük
f, bordásfal
fejlesztése.

Kéziszer
gyakorlatok
kötéllel, szalaggal, karikával,
labdával, babzsákkal

Személyes
kompetenciák.

A pedagógus és egymás
utánzásával
végrehajtható
változatos
előkészítő
gyakorlatok.

Önfejlesztés
Önértékelés

Tartás- és lábboltozat-javító
gyakorlatok.

Pad és bordásfal gyakorlatok
(függések,
kúszások,
mászások,
emelések,
hordások, támaszok).

Egészségtudatosság
Esztétikai érzék

Erősítő hatású gyakorlatok
(tartások,
végrehajtás
minősége)

3. témakör
ATLÉTIKA
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Testi és
egészség

Lábboltozat
erősítése,
ritmusérzék
fejlesztés.
Koordinált
mozgás

Témák,
tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódás
i lehetőségek

Mint az 1. osztályban.

Ének-zene

lelki 3. Atlétika

a,
járásgyakorlato
k

Vezényszavak
értése,

Járás minden lépésnél
emelkedéssel (hintajárás)

lábujjra A
dallam
használata
ritmizálás
Járás ütemtartással, második és
negyedik ütemre tapssal vagy
dobbantás feladatokkal, előre, hátra

kialakítása.

alkalmazása

és oldalra keresztlépésekkel.

A járás tudatos
belső szabályozása

Járás dalra, esztétikus mozgással és
testtartással.

Intellektuális
kompetenciák

Járás helyben, járás rövid és nyújtott
lépésekkel.

Kritikus
gondolkodás

Élénk és közepes ütemű járás, az
átmenetek
érzékelésével.
Térdfordulatok helyben.

Oksági
gondolkodás

Járás magas térdemeléssel helyben
és tovahaladással.
Játékok: tolvajlépés

Mint az előző osztályfokon jelzett
feladatok, valamint a következők:

Matematikai
kompetencia

b,
futásgyakorlato
k

Állóképesség
Járás és futás fejlesztése,
technikájának
akaraterő
megkülönböztetés fokozása.
e (összehasonlító
kompetencia)
Alap állóképesség
alapozás
önfejlesztés,
önértékelés
kompetencia,
állhatatosság,
kitartás,
önálló
kondicionálásra és
testedzésre
való
felkészítés.

Járásból átmenet
futásból járásba

futásba,

Közepes iramú kitartó futás 8-10-12
percig, meghatározott területeken
szabadon, majd kijelölt útvonalon
Futás végtelenített akadálypályán 23 akadállyal
Futás irány és iramváltoztatásokkal,
az iram- és időérzékelés alakításával
Futás
feladatokkal,
reagálás
különböző irányból érkező és
különböző erősségű hang és
fényingerekre
Fel- és lefutások közepes és élénk
iramban
Gyorsfutás
25-35
Meghatározott pályán.

Indulási
gyorsaság,
a
felemelkedés,
lépéshossznövelés
fokozatosságának

majd

méteren.

Gyorsfutás
irányváltoztatásokkal.(rajtversenyek
)
Gyorsfutás 10-20 fokos emelkedő
terepen, 10-20 m-es távon, fokozott

megéreztetése.

karmunkával, elrugaszkodással és
térdemeléssel.

Lépésszabályozás
Ritmusképesség
fejlesztés

Reakcióidő
csökkentése

Közepes iramú és gyorsfutás közötti
eltérések megfigyelése és annak
alkalmazása.
Bármilyen testhelyzetére

Futótechnika
iskolázása

Játékok:
Gyorsasági
koordináció

Futóversenyek (10-40 m)
Tűz, víz, repülő

A játék jellegéből
adódó
lehetőségek:
futógyorsaság,
tájékozódás,
indulási
gyorsaság,
irányváltoztatás,
empátia készség
stb. kiaknázása.

Társas
kompetenciák
előtérbe helyezése,
tudatosítása (társas
aktivitás, pozitív
gondolkodás,
felelősségérzet,
döntés képesség)
Csapatszellem

Jöjj velem!
Kézfogás a ház
Őr bácsi
Mágnes fogó
Sorversenyek sorkerüléssel
Fogójátékokban
Váltóversenyek feladatokkal
becsületesség,
egymás
testi Hányat ütött az óra?
épségének
védelme.
Házatlan mókus
Csalogató

Matematika:
Szökdelések páros és egy lábon, számolási
feladatokkal,
egyenesés készség
hullámvonalban, előre, oldalt és fejlesztés
hátra haladással

Szökdelések zárt-,
oldalterpeszben.

haránt,

Szökdelések
szerek
ritmusváltásokkal is.

és

fölött,

A
hatékony,
önálló tanulás
Ugróképesség
dinamikus

c, szökdelések,
és ugrások
Kötélhajtás egy és páros lábon,
váltott lábon előre és hátrahajtással,

egyensúlyozó
képesség
fejlesztése

Ugróerő,
távolságérzékelés,
ritmusérzékelés
fejlesztés

Az igénybevett
izomzat
megfelelő
erősítése,
nyújtása, lazítása.

továbbhaladással
szemmel is)

is

(behunyt

Kötélhajtási
kísérletek hármas
hármas csoportokban (ketten hajtják
a kötelet egy szökdel)
Felés
leugrások
rugalmas
érkezéssel, ismétlésekkel, zsámoly,
szekrény
és
ferdepad
alkalmazásával is.

Önfejlesztés
kompetencia
(szünetekben,
udvaron, otthon,
stb. gyakorlás)

Játék: ugrókötéllel váltóversenyek,
távolugró verseny, felkötözött,
lógatott
tárgyak
levétele,
megérintése felugrással.

Kívülről
diktált
ritmus átvétele

Sorozatugrások páros, egy és váltott
lábon
szabadon,
eszközöket,
szereket átugorva, a távolság
változtatásával.
Ugrásgyakorlatok

Térbeni
tájékozódó
képesség
fejlesztése
Térérzékelés,
lendületelugrás, a
légmunka és a
talajra
érkezés
összhangjának a
kialakítása

Intellektuális
kompetencia
Oksági
gondolkodás
(futógyorsaság
növelés
–
távolabbra ugrás
feltétele)

Ugrásgyakorlatok
talajszőnyegen
homokban, páros lábról elugorva,
páros lábra érkezve.
Pár lépés nekifutással távolugrás,
50-60 cm elugró folyosóból.
Pár lépés nekifutással akadályok
átugrása. Pár lépés nekifutással a
magasugrás
lépőtechnikájának
gyakorlása,
gumizsinor
alkalmazásával.
2-3 részes szekrényre felugrás és
célba ugrás testfordulatokkal is.

Dobások kis és közepes méretű
labdával távolba és célba.
A hajító mozgás alakításával.
Dobások járásból és
távolba (kislabdával)

futásból

Kétkezes felsődobások előre és
Térérzékelés,

ügyesség
fejlesztés

hátra kisméretű tömött labdával

Dobások különböző méretű, súlyú
és alakú eszközökkel

Célzás és hajítás mozgó célpontra
(guruló labda, karika, futótárs)

d, dobások

Kinesztézis
fejlesztése
(erőkifejtés,
térézékelés)
A hajítóképesség
kialakítása

Kinesztézis
és
térbeli tájékozódó
képesség
fejlesztése

Dobóerőfejlesztés,
erőközlés
dinamikai
jellemzőinek
érzékelése.

az

Hatékony önálló
tanulás
képességének
kialakítása
Képes
legyen
kitartóan
gyakorolni otthon,
udvaron,

Dobások különböző testhelyzetből.

játszótéren stb.
Motiváció és
magabiztosság
kompetencia
eleme.

a
e

4. témakör
TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK, TORNA
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Hatékony, önálló 4. Támasz-, függés- és
tanulás
egyensúlygyakorlatok,
torna

Feladatok támaszban
A
kar
támasztóerejének
fejlesztése

Karhajlítás és nyújtás mellső
fekvőtámaszban
Húzódzkodási
kísérletek
nyújtott karú függésből
Mászás rúdon és kötélen
Fel- és lemászások létrán,
bordásfalon, KTK-án

Feladatok függésben
A kinesztézis és
saját
testtömeg
térbeli
érzékeléseinek
fejlesztése

Karhajlítással és nyújtással
húzódzkodások
rézsútos
padon
Helyváltoztatások
állatok
mozgását utánozva talajon,
padon, rézsútos padon
6-7 kg-os labdák, eszközök
emelése, hordása. (zsámoly,
szőnyegek, ugrószekrény)
Társ hordása háton lépésben
és néhány méteres futásban

Kapcsolódási
lehetőségek

Talicskázás,
kötélhúzás,
felugrás, lábkulcsolás
Egyensúlyozó
feladatok
Egyensúlyozó feladatok az
alátámasztási felület további
csökkentésével, a súlypont
és
az
alátámasztás
távolságának változtatásával,
játékos megoldásokkal.

Dinamikus
egyensúlyozó
képesség
hangsúlyos
fejlesztése

Pad merevítő gerendáján
feladatok
járásban,
guggolásban fordulatokkal
Kúszások, csúszások, és
mászások tárgyakon, azok
alatt,
a
megoldási
lehetőségek
tanulói
kiválasztásával. Lépegetés
szerekre
a
távolság
növelésével.

Bátorság, ügyesség
fejlesztése.
Koncentrációs
képesség
fejlesztése.

Játékok:
Kutyafutás
Nyúlugrás
Sántaróka
sor
váltóversenyek

és

Függés a ház, kakasviadal,
télen
csúszkálás,
síkos
talajon járás.
Torna feladatok

Baglyocska függésben
Tűz, víz, repülő

Esztétikaiművészeti
tudatosság
és
kifejezőképesség
Harmonikus,
összerendezett

Gurulóátfordulás előre és
hátra,
különböző
helyzetekből indulva.
Gurulások oldalra vízszintes
talajon, enyhe emelkedőn és
lejtőn
Fejen- és kézállási kísérletek

mozgásfejlesztés a
tornász
feladat
megoldásokkal

szabadon, segítséggel a fal
mellett
Cigánykerék,
gyakorlatok

Önfejlesztés
Egészségtudatosság
Empátia
fejlesztés

statikus

Pár lépés nekifutással, páros
lábról
elugorva
a
gurulóátfordulás
túlpörgetésével
fenékre
szaltó,
két
egymásra
helyezett szőnyegre.

készség

Az
ügyetlenebb
gyerekekkel
szemben

Zsugorkézállás
Kiscsikó

5. témakör
LABDÁS GYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Intellektuális
kompetencia
Kéz-láb
koordináció
E témakörben
A
reagálást,
döntést,
önszabályzást
fejlesztő
labdás
játékok
kiváló
lehetőséget
nyújtanak
az
intellektuális
kompetenciák
fejlesztésére

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

5. Labdás gyakorlatok
Feldobott labda ívelt
célzott ütése társnak
Labdapasszolások
rúgással

és

belső

Feldobott és egyszer-kétszer
pattanó labda elkapása, ölelő
fészekfogással is.
Labdaadogatás
egyés
kétkezes felsővel társnak. Az
érkező labda tompított és
biztonságos
elkapásának
kialakítása. Labdapörgetés,
guruló
labda
elkapása,
labdarúgás.
Közeli dobások társnak
kétkezes mellső egykezes

felső és alsó
adogatásokkal

egykezes

Játékok:
Dobj és szökdelj
Ki dob a legmesszebbre?
Szabadulás a labdától
Ki a legügyesebb a körben?
Pontszerző egy labdával
Kiszorítójátékok

és

fogyasztó

Célbadobó versenyek
Labdapasszoló versenyek
(kézzel-lábbal-fejjel stb.)
Zsinórlabda
Váltóverseny labdával.

6. témakör
KÜZDŐFELADATOK, JÁTÉKOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Tanulói tevékenységek

6.
Küzdőfeladatok,
játékok
Az
erőközlés
összehangolásának
megéreztetése

Előző
alkalmazott
valamint:

Oksági
gondolkodás

Leülések
és
felállások
párokban
egymással
szemben állva egymás kezét
„tűzoltófogással”
fogva,
egymásnak háttal állásból
indulva, könyökfűzéssel

Társas aktivitás
Speciális izomerő
állóképesség

osztályokban
feladatok,

Kapcsolódási
lehetőségek

ügyesség
kialakítása

Közös
súlypont
megéreztetése, az
egyensúly
megtartása

Szociális
kompetencia

Hason
fekvés
oldalsó
középtartásban levő társ
törzsének emelése a talajról,
fölötte terpeszállásból törzsét
átölelő fogással

Játékok:
Húzd át, told át a határon,
Kakasviadal –négykézláb,guggolásban,-egy lábon.
Párokban:
Egymással szemben nyújtott
kézfogással
Egyirányba
kézfogással

nézve,

Egyirányba nézve, a hátul
lévő támasztja társa hátát
Egymásnak háttal állva,
rézsutos mélyfogással, kezet
fogva
Egymással háttal, hát
háthoz támaszkodva
Ne vedd el a lábad

a

Művészeti
oktatás

Mozgásos népi játékok, a
korosztály érdeklődésének Dráma
megfelelő
iskolai
és
szerepjátékok,
egyéni Szerepjátékok
vetélkedések

7. témakör
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

A hatékony, önálló 7.
Szabadidős
tanulás
sporttevékenység
Ugróiskola.
Egészséges
életmód
kialakítása. Testi és
lelki egészség

Környezetismeret
természetismeret

Kötélgyakorlatok.
(beugrással kettő
Hajtva 1-2-3 ugrál)

Környezetmegóvás

tan. (túrázások,
biciklizések,
természetben
Hóemberépítés,
járások,
téli
hógolyóval célba-távolba sportok űzése)
dobás, hócsata.
Életvitel
és
gyakorlati
Szánkózás.
ismeretek
Tollaslabdázás.
A természetben
űzhető sportok
Kerékpározás.
egészségre
történő hatásának
Görkorcsolyázás
ismerete
Korcsolyázás

Természetvédelem

Sízés

Pozitív beállítódások:
Magatartások
és
szokások kialakítása
Egészséges életvitellel
kapcsolatos szemlélet
és
magatartás
fejlesztése
Környezettudatosságra
nevelés

Túrázás a természetben.
(őszi,
téli
túrák,
zarándoklat, biciklis túra)

8. témakör
ÚSZÁS
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Testi és
egészség

Témák, tartalmak

lelki 8. Úszás

Tanulói tevékenységek

Előző feladatok, valamint:
Hajóvontatás

Mellúszás,
hátúszás
technikájának
megismerése
Motorikus
cselekvésbiztonság
a vízben

Szilvásgombóc
„Gyöngyhalász”
Halacska
Siklási versenyek

Kapcsolódási
lehetőségek

Vízbeugrási versenyek

9. témakör – Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfogadása.
A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése.
A helyes testtartás igényének fejlesztése, a mozgások esztétikus végrehajtása, a ritmus és
mozgás összhangjának megteremtése.
A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása.
Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felszabadultabbá, kreatívabbá
tétele.
A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése.
A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgásokon keresztül
zenére (kreatív tánc). Kreatív kifejezése a zene hangulatának és dinamikájának.
Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járások, dobogás, taps, az
ütemhangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű
motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek.
Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok
Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, illetve tánc jellegű
mozgásformák beépítésével. A néphagyományból ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyógyarapodó és kapuzó játékok.
Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli tudatosság összetevőinek
felismerése, saját és a társak testi épségének fontossága.
A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány ismerete.
A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával
összekapcsolhatók.

Továbbhaladás feltételei az 1-2. évfolyam végén
Minimum követelmény
12 perc futás: 1700-2000 méter futás (fiúk), 1500-1900 méter (lányok). Rúdon vagy kötélen
félig felmászni. Felhúzódzkodni nyújtottkarú függésből 1-2-szer. 3-4 karhajlítás és nyújtás
mellső fekvőtámaszban, bukfenc előre és hátra, kisebb hibákkal, kis segítséggel

zsugorfejenállás. Fellendülni kézenállásba kis segítséggel, egyensúlyozni a zsámolyra tett pad
merevítő gerendáján.
Távolba dobás kislabdával: 16 méter (fiúk), 10 méter (lányok), labdavezetés ütögetés nélkül,
labda feldobás 2-3 méter magasra, leguggolás, felállás és a labda elkapása 10-ből 8-szor.
Távolugrás: 2,4 m-t (fiúk), 2,3 m-t (lányok).
Gyorsfutásban 30 méteren: 6,5 másodperc (fiúk), 6,6 másodperc (lányok).
Alapkövetelmény:
12 perc futás: 2100-2500 métert (fiúk), 2000-2300 métert (lányok).
Rúdon vagy kötélen felmászni teljes magasságig. Felhúzódzkodni 3-5-ször.
5-8 karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban, bukfenc előre és hátra zökkenőmentesen,
guggolásból guggolásba, fejenállás egyenes törzzsel 3 másod-percig, fellendülés
kézenállásba, ott rövid ideig megállás.
Biztos egyensúlyozás 2-2 zsámolyra tett pad merevítő gerendáján. Azon lábujjhegyen járás és
menetközben leguggolás.
Kislabdával távolba dobás: 30 métert (fiúk), 15 métert (lányok).
Labdavezetés, helyes csuklómozgással 16 métert és közben felnézni.
Feldobni a labdát 2-3 méter magasra, leülni, felállni, egyet tapsolni és elkapni l0-ből 8-szor.
Távolugrás: 3,2 m-t (fiúk), 3,0 m-t (lányok).
Gyorsfutásban 30 méteren: 5,9 másodperc (fiúk), 6,2 másodperc (lányok).

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 1-2. évfolyamon
Értékelési szempontok:


az alkalmazott szervezési szakkifejezések ismerete



a tanult játékok és gyakorlatok nevének ismerete



a gyakorlatokra és feladatokra vonatkozó szakkifejezések ismerete



a tanult mozgások alapvető jellemzőinek ismerete



önmagukhoz mért fejlődés

Rendgyakorlatok, gimnasztika:



a gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete



a szakkifejezések megértése, gyakorlatok neveinek ismerete /pl.: terpesz, zsugor,
nyújtott ülés, vagy csípőre, mellhez, tarkóra, stb./



a rendgyakorlatokban, gimnasztikai mozgásokban a társsal, csoporttal való
együttmozgás milyensége

Járások, futások:


a tanult játékok nevének, szabályainak ismerete



önmagához mért fejlődése a járás, tartás, gyors futásban /dicséret, elismerés, piros
pont, stb./



képes-e a gyermek folyamatosan 6-8 percig magállás nélkül, teljesítményét javítva
futni



képes-e teljesítménypróbákban javítani

Szökdelések, ugrások:


az ugrásban, szökdelésben, játékfeladatokban nyújtott mozgásügyesség javítása
alapján egyéni és csoportos értékelés



a teljesítménypróbákban ősztől tavaszig elért javulása, valamint az ugrásügyességben
történt fejlődés alapján

Dobások:


értékeljük és jutalmazzuk /piros pont, társai megtapsolják/ a labda feldobásában,
elkapásában, továbbá a találat pontosságában elért javulásukat



pontozzuk az elért fejlődést a kislabdadobásban /távolba és célba/

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok:


az ügyességben bekövetkezett változást kísérjük figyelemmel és ismerjük el:
gurulások, tarkónállás, kézállás kísérletek, utánzó javítások, kötélmászás, ugrókötél
áthajtás



a tanult mozgásformák és gyakorlatok /kombinációk/ önálló bemutatása a szakszerű
feladatmegoldás szempontjából



képes-e a tanult támasz- és függőgyakorlatokban hibáinak önálló korrekciójára

Labdagyakorlatok


értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésének összhangját, a
labdaérintést, birtoklást, labdatovábbítást kézzel, lábbal



értékeljük a tanuló alkalmazkodásában történt előrelépést, illetve a fejlődés
elmaradását

Küzdőfeladatok és játékok:


értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a
sportszerű küzdelmet

Foglalkozás a szabadban:


értékeljük a szervezési készséget, aktivitást, egészséges versenyszellemet

Úszás:


elismerjük és folyamatosan értékeljük az úszásban elért legkisebb teljesítményt,
fejlődést is

az oktatás végén eredményvizsgálat: ki meddig jutott!

3. évfolyam

Óraszám:

180 óra /év /
5 óra / hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma
1.

Témakör

Óraszám

Tartásjavító, preventív mozgásformák: rendgyakorlatok

Folyamatos

gimnasztika
2

Torna és táncjellegű mozgásformák

3.

40 óra

Atlétikai jellegű mozgásformák

4.
5.
6.
7.
8.

a.) járásgyakorlatok

folyamatos

b.) futásgyakorlatok

20 óra

c.) szökdelések, ugrások,

15 óra

d.) dobások
Helyés
helyzetváltoztató
támasz-,
függésés
egyensúlygyakorlatok,
Sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásai
természetes mozgásformákkal
Önvédelmi, küzdő feladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenység
Vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatok

15 óra
20 óra
15 óra
10 óra
10 óra
35 óra

1. témakör
TARTÁSJAVÍTÓ, PREVENTÍV MOZGÁSFORMÁK
folyamatos
Rendgyakorlatok
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Szociális
kompetencia

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Rendgyakorlatok

Tér- és távközök
kítása

kiala- Környezet:
tájékozódás

Önálló alakzatfelvétel
Szokják
meg
a
tanulók az öltözők és
a
tisztálkodás
rendjét.

Előző osztályban tanultak
ismétlése.
Sorakozás
vonalban.

kétsoros

Egészségtudatosság.
Környezettudatosság.
Esztétikai érték.

Kapcsolódási
lehetőségek

Kétsoros vonalból oszlop
alakítás.
Megindulás, megállás két
ütemben.
Fejlődések, szakadozások
járás közben. /1/
Nyitódás, zárkózás tér- és
távköz.
Játékok:
szétszórt
alakzatból sorakozás időre.
Vezényszavak ismerete, a
vezénylés
azonnali
követése.

Gimnasztika
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Környezetismeret:
tájékozódási
alapismeretek

Gimnasztika
Ízületés
gerincvédelem
A gimnasztikai szabályai
gyakorlatokat
egyöntetűen
Keringésfokozás aktív,
hajtsák végre.
passzív, dinamikus és
statikus
nyújtó
Ismerjék fel a gyakorlatok.
főbb
izomcsoportok
Testséma-, tér és
megmozgatását
testérzékelés
szolgáló
gyakorlatokat.
Bemelegítés
fontossága
Kiemelten társas
aktivitás.
Balesetvédelem,
elsősegélynyújtási
Oksági
alapismeretek.
gondolkodás.
Gerincvédelem
Kritikus
szabályai, pulzusmérés
gondolkodás
saját és a társa
gyakorlat
végrehajtása
iránt.
Önértékelésönálló tanulás,
esztétikai érték.
Kulcsfogalmak:
alakzat,
testséma, helyes
testtartás,
tartásos,
mozgásos elem
stressz, életmód,
mozgásintenzitás

Kapcsolódási
lehetőségek

Szabad-, társas-, bordásfal-,
szerés
kéziszer
gyakorlatok
játékos
formában. (bot, labda,
ugrókötél, szalag) pad
Erősítő és nyújtó hatású
szabad
gyakorlati
alapformák ismétlése. /2/
Tartásjavító gyakorlatok.
Utánzó gyakorlatok.
Zenére végzett gimnasztikai gyakorlatok.
12-14
gimnasztikai
gyakorlat ismerete, azokkal
önálló bemelegítés, egyéni
megoldása.
Az alapvető gimnasztikai
alapformák követése.

2. Témakör
TORNA - ÉS TÁNCJELLEGŰ MOZGÁSFORMÁK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói
kompetenciák,
tevékenységek,
fejlesztési feladatok
követelmények
Ritmusképesség
Talajgyakorlatok
A tanult tornaelemek,
fejlesztése, esztétikus /guruló átfordulások, táncmozdulatok
mozgásvégrehajtás
fellendülési
felismerése,
kísérletek
végrehajtása.
Térbeliség, időbeliség kézállásba,
és
dinamika zsugorfejállás,
Egyszerű mozgásformák
felugrások szerekre, összekapcsolása
összehangolása.
támaszugrások
ugródeszkáról,
Tartásos gyakorlatok
egyéni
Torna és testnevelés kompetenciák
Tarkónállás
nyújtott
figyelembevételével.
megkülönböztetése
ülésből, tarkónállásban
különböző
lábtartási
gyakorlatok
Kulcsfogalmak:
rgurulás, fellendülés,
spicc,
tornaelem,
súlypont,
alátámasztási pont,
párvezetés,
ütemmutató, táncház

Kötél v. rúdmászási Zsugorfejenállás,
gyakorlatok
kézállásba
lendülési
kísérletek.
Alaplendület
gyűrűn, nyújtón , 3 Szerekről
homorított
ütem
/játszótéri leugrások
eszközön
Egyszerű tánclépésekkel
Kreatív
tánc a zene ritmusára egymás
különböző ritmusú, mozgásának követése
tempójú
zenére,
hangulat
Szerepjátékok, kreatív és
érzékeltetése
kooperatív
játékok
tornajellegű
mozgásformák
illesztésével.

Egyszerű
torna
táncbemutatók

és

3-6
tornaelem
összekötése akár zenére
is
Nyújtott karral történő
támaszugrások
Gurulások, átfordulások,
fordulatok, dinamikus

Kapcsolódási
lehetőségek
Környezetismeret:
testünk,
életműködéseink

Ének-zene:
népi
gyermekjátékok,
mozgásos
,
ritmikai ismeretek

karlábgyakorlatok
közben stabil egyensúly
tartása
Érzékeltesse
tempóváltozásokat
kövesse azokat

a
és

3. témakör
ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁSFORMÁK
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési feladatok

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Testi és lelki egészség

járásgyakorlatok

Tanulási tevékenységek.

A tanulók egészséges
testi
fejlődésének
megalapozása.
Járások váltakozó
ritmussal,
sebességgel,
lépéstávolsággal,
A kinesztézis és a erőkifejtéssel,
térben elfoglalt hely akadálypályákon is
érzékeltetése.
Egyensúlyérzék
láberő fejlesztése.

és

Kéz- láb koordináció
fejlesztése.
Esztétikai
fejlesztése.

érzék

Az önértékelés további
erősítése. A testséma,
testtudat, a fegyelem
összpontosításának
fejlesztése

Kapcsolódási
lehetőségek

Mint
az
előző
osztályokban, valamint:
Ének-zene
Járások előre, hátra,
oldalirányba,
Hallás
utáni
keresztlépéssel bal láb mozgások
elől, keresztlépéssel jobb
láb elől.
Ritmusérzékelés
Behunyt szemmel is.
Járás
guggolásban
(törpejárás), járás magas
térdemeléssel.
Pók-, rák-, sánta róka
járás.
Tengerészjárás
(oldalirányban
kitámasztásokkal),
járások
különböző
kartartásokkal,
kargyakorlatokkal,
lábgyakorlatokkal.
Rövid
mozgássor
alkotása
Játékok:

Vak-fogó
járással,
tapsolással, énekléssel.

futásgyakorlatok
Futás
technikájának
csiszolása.

Futás feladatokkal –
magas
térdemeléssel,
sarokemeléssel,
keresztlépéssel.

Reprodukáló készség
fejlesztése
(elfogadható
mozgásminta
a
rajtolás,
futás
végrehajtása során).

Idő,- és izomérzék Álló és térdelő rajt.
Karmunka alkalmazása a
fejlesztése,
gyorsfutásnál. Fel,terhelhetőség
növelése
Rajtversenyek.
Vágtafutás,
tartós
Egészségtudatosság.
iramés
futás
különböző Futás
(tartós futás - keringési terepen
irányváltoztatással.
rendszerre való hatása
stb.)
Futás egyéni iramban.
rajtgyakorlatok,
guggolórajt
Kezdeményező
Akadályfutás beépített
képesség
és
2-4 akadállyal (kerülés,
vállalkozói
átugrás, átbújás).
kompetencia
Gyorsindulások
Döntésképesség,
különféle
szervezőkészség,
testhelyzetekből.
empátia
készség
fejlesztés játékoknál.
Tartós
futás
10-12
percen keresztül.
Mozgásukat
tudják
másokéhoz
Játékok: /3/
azonosítani.
(összeütközések
Egyszerű fogó
elkerülése)
Fészekfogó,
Üsd
a
harmadikat
Érintő fogó
Fekete-fehér
Szalagos fogó
Négykézláb fogó
Páros fogó
Vakfogó
Egyéni, sor- és váltó-

versenyek.
/4/
Ugróképesség
és
dinamikus
egyensúlyzó képesség
fejlesztése.
szökdelések,
Ritmusérzék kéz- láb ugrások
koordináció.
Harmónia.
Ugróiskola
Ugróerő
fejlesztése,
lendítés – elugrás sorozatszökdelések
összerendezése,
ugrásirányszabályozás, ugrástávolság
és
térérzékelés.
magasság
változtatása
Lényegkiemelés,
összehasonlítás.
Távolugráskísérletek
elugrósávból
A dobó mozgás helyes
végrehajtása.
Magasugrás:
lépőtechnikával

Szökdelések
feladatokkal egy lábon
és páros lábon, zárt
lábbal és terpeszben.
Továbbhaladással előre,
hátra, oldalra, fordulattal
is tárgyak felett (labda,
pad, zsámoly).

Szökdelés váltott lábon.
Kötél áthajtás helyben és
haladással (egy, váltott
és páros lábon előre,
hátra kettőzéssel is,
meghatározott időn át fél
perc,
egy
perc)sorozatugrások
Helyből ugrás kötetlenül
majd tárgyak és távolság
átugrásával, páros lábról
páros, majd egy lábra.
Nekifutásból elugrás egy
lábról
felfüggesztett
tárgy
érintéséhez.
Utánzó
játékokban
váltóverseny. Ne lépj a
vízbe! Építő játék.

Matematikai
kompetencia

(Ferdepad)
leugrás
többrétegű szőnyegre.

A
szabályozás
módosításának
tudatosulása, a labda
tömege és a céltáv
távolsága
függvényében.

Magasugrás
lépőtechnikával.

Rendszerezés,

A flop-technika játékos
előkészítése magasugró
léc nélkül 4-5 egymásra
helyezett talajszőnyegre
érkezve.
Súlypontemelkedési

összehasonlítás.
Önfejlesztés

gyakorlatok
Játékok:
kakasviadal,
kenguru fogó, 2-3 részes
szekrényre
felugrás,
leérkezés
guggolótámaszba

dobások

Társas aktivitás
Etikai érzék játékoknál
Önálló bemelegítés
Kulcsszavak: Futó,ugró,-dobóiskola,
váltott lábú szökdelés,
váltás,
gát,
dobóritmus, sarok-talp
gördülés

(kar,
váll,
izomzat)
Egy és
dobások

hát,

Hajítási,
dobási
kétkezes kísérletek mint az előző
osztályokban.

Forgómozgások
előkészítése
Hajítómozgás

Kislabdahajítás távolba.
Kislabdahajítás
vízszintes és függőleges
célba (dobóterpeszből).

Dobóritmus
Dobások gumilabdával
Idő és távolságmérés mozgó célra.
Közös szervezés

Játékok:
dobással,
célzással.

gurítással,
átadással,

Egymás
teljesítményének
fogyasztók,
értékelése
és Döngető,
kidobók,
tűzharc
2-3
elfogadása
labdával.
Dobások távolba és
célba
különböző
körméretű és tömegű
labdával:
zsámolyra,
vízszintes
célra,
a
céltárgy
(zsámoly,
karika)
távolság
növelése.
Burgonyaültetés
babzsákkal, bombázás

Tartós futás
iramban
A

futó,

egyéni

ugró

és

dobóiskolai gyakorlatok
műveleteinek ismerete,
pontos végrehajtása

4. témakör
HELY- ÉS HELYZETVÁLTOZTATÓ TÁMASZ-, FÜGGÉSSÚLYGYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Saját
testtömeg Támasz-, függés- és
érzékelése
és egyensúlygyakorlatok
uralása a térben,
helyváltoztatás
közben is.

ÉS

EGYEN-

Kapcsolódási
lehetőségek

Vizuális
kultúra

Matematika
Szerek biztonságos
használata.
Társ
iránti
felelősség
erősítése.
Fordítások, fordulatok

Mozgáskoordináció Tolások, húzások
fejlesztése
páros gyakorlatok
Helyés
helyváltoztatási
mozgások stabillá
és automatizálttá
tétele
Emelések, hordások
Egyensúlygyakorlatok
Gurulások,
átfordulások

Fél és egész
helyben, ugrással

fordulat

eszközökkel kombinálva
Mint az előző osztályokban,
valamint:
Játékos
támasz
és
függésgyakorlatok
mászókán,
bordásfalon,
zsámolyon, KTK-n: bújás,
kúszás, mászás.
Emelések, hordások (társ,
padok, szőnyegek, zsámoly,
stb.)
Kötetlen mászási kísérletek.
Mászókulcsolás.
Gyűrűn és két
függőállásból

kötélen:
egy

Támaszok
Esztétikai
–
művészeti
tudatosság
kifejezőkészség

láblendítéssel
emelés
lebegőfüggésbe
(bicska),
fészek (hátsó fekvőfüggés),
zsugor lefüggés, gyertya.
Támlázás párhuzamos rúdon.
Pad merevítő gerendáján,
magasgerendán – KTK,
egyensúlygyakorlatok.
Egyensúlyozó gyakorlatok az
alátámasztási
felület
csökkentésével.

A torna jellegű
gyakorlatokat
biztonságosan és
szépen
hajtsák
végre.

Játékok: kötélhúzás, ki lóg
tovább hajlított függésben
bordásfalnál?

Esztétikai
érzék
(szép testtartás).
Érdeklődés,
figyelem
tartósságának
fejlesztése.

Türelem,
segítőkészség.
Szociális
kompetencia
nehezebb
tornafeladatok
végrehajtásánál.

Kulcsfogalmak:
térérzékelés,
testérzékelés,
mozgáskapcsolat,
játékszerep,
gyorsaság,
akadályverseny

Akadályversenyek

Egyensúlyozó járások a pad
merevítő gerendáján

A térbeli tudatosság,
érzékeléselhelyezkedés térben,
mozgásirány, a mozgás Tudjon alapvető hely- és
helyzetváltoztató mozgások
végrehajtásának
at kombinálni térben, társsal,
útvonala
eszközzel
Az energiabefektetés
Tudja megnevezni a fenti
tudatossága
hely - és helyzetváltoztató
mozgásokat

5. témakör
SPORTJÁTÉKOK ALAPTECNIKAI ÉS TAKTIKAI FELADATMEGOLDÁSAI
TERMÉSZETES MOZGÁSFORMÁKKAL
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési feladatok

Támadó
feladatok

és

védő Gurítások lábbal és kézzel.

Labdás
ügyességfejlesztés

Guruló labda megfogása.

emberfogás, cselezési
feladatok,
testcsel
Ügyes és ügyetlen labdavezetéssel,
kéz
játékos
mozgáskoordinációja. passzgyakorlatok,
passzgyakorlatok
Előkészítés a labdás labdavezetéssel
kombinálva
sportjátékokra.
Szociális
kompetencia

Átadások társnak egy és
két kézzel (különböző
labdákkal: kosár, kézi, röp,
szivacs, foci)
Matematika:
Labdaátadás
párokban térbeli
mozgás közben.
tájékozódás,
geometria
Labdavezetés
lábbal
meghatározott útvonalon.

Minikosárlabda
Egymásra
odafigyelés
Empátiakészség
Csapatszellem

Sportági szabályok

Kulcsszavak:
labdaív, területvédés,
cselezés, emberfogás,
taktikai gondolkodás,
kooperatív
játék,
emberelőny,
esélykiegyenlítés,
győzelem, vereség,
elfogadás,
sportszerűség

Kommunikáció

Dekázás.
Labdarúgás
dobás, szlalonban.
indulás,
Fejelési
kísérletek
párokban, kosárra dobások,
kapura lövések a 6-os
vonalról.
Miniröplabda
Kapura rúgások.
Kosárérintés,
alkarérintés, nyitások Alsó és felső nyitási
különböző labdákkal
kísérletek
röplabdaháló
fölött.
büntető
megállás,
sarkazás

Labdarúgás

Röplabda
kísérletek
labdával.

kosárérintési
könnyű

belső, teljes csűddel,
labdaátvételek, lövő Váltóversenyek a labda
és testcselek,
gurításával,
vezetésével,
hordozásával, dobásával,
Kispályás labdarúgás elkapásával.
szabályai
Játékok:
Kapusszerep
Labdacica

Fogyasztók
Döngetők
Labdaadogató körben
Zsinórlabda, kapitánylabda
Zsámolylabda
Kosár- és kézilabda játék
módosított
szabályokkal.
foci.

Kispályás

A
tanult
sportjátékok
alapszabályait
ismerje,
tartsa be!Ismerjen
fel
egyszerű védő és támadó
helyzeteket.
Különböztesse meg az
emberfogásos
és
területvédekezési taktikát.
Váljon értékké a sportszerű
viselkedés!

6. témakör
ÖNVÉDELMI, KÜZDŐ JELLEGŰ FELADATOK, JÁTÉKOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Küzdőfeladatok,
játékok
Sportszerű testKötélhúzás csapatokban.
test
elleni Esés-technikák,
küzdelem.
esések tompítása
Páros
küzdelmek:
kakasviadal,
vívás
Fair-play!
fekvőtámaszban,
grundbirkózás, botbirkózás,

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezet:
testünk.
életműködéseink

Egymásra való Tolások és húzások a húzóversenyek.
odafigyelés,
testi
erő
segítőkészség.
kihasználásával
Egyensúly
kibillentő
gyakorlatok
Szociális
Erőfejlesztő tartalom
kompetencia
Küzdőjátékok csoportosan:
Sportszerű küzdés
told ki a körből.
Társas aktivitás
Balesetmegelőzés
A küzdősport és önvédelem
Empátia
előkészítő
gyakorlatai:
állások,
fogásmódok,
húzások, tolások, kúszások,
Önvédelmi
mászások.
szerep, szituációk
felismertetése
Birkózási
alapismeretek,
alapvető
fogások
Taktikai
megismerése, iskolánkban
gondolkodás
működő birkózó szakosztály
segítségével
Erőviszonyok
helyes
felismertetése
Tudjon
előre, oldalt és
hátraesést tompítani
Optimalizálni
erőkifejtését

tudja

7. témakör
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Természettudományos Szabadidős
kompetenciák
sporttevékenység

Tanulói tevékenységek

Ugróiskola.
A testmozgás iránti Erdei iskola +
igény kialakítása.
Nyári
tábor
: Kötelezés.
Közösség
fejlesztés, építés
Egészségtudatosság
Ugrókötél gyakorlatok.
Környezettudatosság

Tollaslabdázás.

Egészséges életmódra és Időjárási
Gyalog- és kerékpárönálló kondicionálásra körülmények
túrák, természetjárás.
felkészítés.
hatása a testmozgásra
Téli
foglalkozások:
Önfejlesztés.
hóemberépítés,
célba
dobás
hógolyóval,

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezetismeret

(Hatékony,
tanulás).

önálló

szánkózás,
korcsolyázás,
síelés,
sítábor
(lehetőség
szerint).

KRESZ- alapismeretek

Kulcsszavak: rekreáció,
szabadidő,
Alternatív
játékszervezés
szabadidős
tevékenységek

Falmászás,
íjászat,
vívás, lovaglás,karate,
görkorcsolyázás,
kerékpározás
biciklitúra
osztály
keretein belül
Veszélyforrások
ismerete
Legalább 3 szabadidős
mozgásforma
szabályainak ismerete

8. témakör
ÚSZÁS
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Testi és lelki
egészség
Uszodai
Pozitív
rendszabályok
beállítódások,
ismerete, betartása
magatartások,
szokások
Kellő vízbiztonság
megalapozása.
Tudatos levegővétel

Magatartási,
hihiéniai
szabályok
betartatása

Környezet:
testünk,
életműködéseink,
időjárás,
Az
eddig
gyakorolt éghajlat,
úszásnem
tökéletesítése, járványok,
kórokozók
vízbeugrások.
20-25 m leúszása
levegővétellel.

egy

Az
egyes
Alagútbújás, Búvár Kund,
úszástechnikával
kapcsolatos fogalmak dugattyú, delfinugrások.
ismerete
Bizalom sz úszással
kapcsolatban

Személyes
felelősség
fejlesztése

Tanulói
tevékenységek, Kapcsolódási
követelmények
lehetőségek

Kulcsszavak:
gyorsúszás,
hátúszás,
fejesugrás,
mentés,
életvédelem,
örvény,
pánik,
félelem
legyőzése

4. évfolyam

Óraszám:

180 óra /év
5 óra / hét

Az éves óraszám felosztása

Témakör
sorszáma
1.

2.
3.

Témakör

Óraszám

Tartásjavító, preventív mozgásformák

Folyamatos

Rendgyakorlatok, gimnasztika
Torna és táncjellegű mozgásformák, néptánc
Atlétikai jellegű mozgásformák

40 óra

e.) járásgyakorlatok

folyamatos

f.) futásgyakorlatok

50 óra

g.) szökdelések, ugrások,

4.
5.
6.
7.
8.

h.) dobások
Helyés
helyzetváltoztató
támasz-,
egyensúlygyakorlatok
Sportjátékok
Önvédelmi, küzdő feladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenység
Vízbiztonságot kialakító és úszásgyakorlatok

függés-

és 20 óra
15 óra
10 óra
10 óra
35 óra

1. témakör
Tartásjavító és preventív mozgásformák
folyamatos
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok

Témák, tartalmak

Kezdeményező
Rendgyakorlatok
képesség
és
vállalkozói
Térformák, alakzatok
kompetencia
Térés
távköz,
Előző
többsoros
vonal,
szempontok,
igazodás, takarás
valamint
a
tudatos
gyors
végrehajtás
elsajátítása.
Szervezési
feladatok
körének bővítése,
önállósodás

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

Az
előző
osztályban Környezetismeret:
tanultak és fejlődések:
térbeli
tájékozódás
Kettős-, hármas-, négyes
oszlopban,
majd
szakadozás.
Menetgyakorlatok négyes
és hatos oszlopban táv- és
térköztartással, igazodással
(alkalomszerűen).
Menetgyakorlatok
fordulattal.

Gimnasztika
Fejlesztendő
Témák, tartalmak Tanulói
kompetenciák,
tevékenységek
fejlesztési
feladatok
A
legfőbb Gimnasztika
alapformák
szakkifejezéséne Játékok, kooperatív
k ismerete.
és versenyszellem
Nyújtó- és erősítő
Képesség
Tartásjavítás
hatású
szabad-,
határozott
kéziszer-, társas- és
formájú
Egészségfejlesztés bordásfal gyakorlatok
gyakorlatok
vezetéssel és egyéni
pontok
ütemben.
Relaxáció
végrehajtása.
A gyakorlat céljának
Higiénia,
környezettudatossá megfelelő ütem és
ritmusjelleg
g

Kapcsolódási lehetőségek

Ének-zene
Művészetek
Dráma
Tánc

kialakítása.
A
ritmikus
sportgimnasztika
alapgyakorlatai.

Esztétikai
–
művészeti
tudatottság és
kifejezőképesség
.

Aerobik gyakorlatok.
A
kondicionálás
alapgyakorlatai
és
alapvető
elméleti
kérdései.
Tartás és lábboltozatjavító gyakorlatok.
Az önálló bemelegítés
és
kondicionálás
feltételeinek
kialakítása.

2. témakör
TORNA - ÉS TÁNCJELLEGŰ MOZGÁSFORMÁK,
NÉPTÁNC
40 óra
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Testérzékelés,
Tánc, -néptánc
tér-, izom, és
egyensúlyérzék
Kreatív tánc
fejlesztése
Táncmotívumok
Ritmusérzék
ismeretének
fejlesztése
bővülése

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódási lehetőségek

Zene
hangulatának Magyar irodalom:
kifejezése mozgással
népköltészeti alkotások
Páros,
csoportos
motívumfűzérek,
gyermektáncok
megtanulása, előadása Ének-zene:
ritmusgyakorlatok,mozgáso
Mozgás, ritmus, Adott
táncok
s improvizáció
dinamika
struktúrájának
összehangolása
megértése, különös
tekintettel
zalai,
Esztétikus, szép, somogyi
pontos mozgásra néptáncainkra
törekvés
Hagyományos népi
játékok
Gyermektáncok

Guruló átfordulások
különböző kiindulási

Kulcsszavak,
fogalmak: mint
az
előző
osztályokban

helyzetekből
Fellendülés
kézállásba
Torna
Talajgyakorlatok

A
labirint
rendszer edzése
Ugrás-,
támaszgyakorlatok
A téri tájékozódó
képesség
Mászások gyűrűn,
hangsúlyos
rúdon, kötélen
fejlesztése
Gúlagyakorlatok
Félelem
leküzdése,
Aerobik
összpontosítás
gyakorlatok
Ismerkedés
szertornával

Kézenátfordulás,
cigánykerék
kísérletek
Fejenállások.
- gurulóátfordulások,
különböző kiinduló és
befejező helyzetek.
fellendülés
kézállásba fal mellett,
támlázások
kézenátfordulás
oldalra (jobbra-balra)
- gurulóátfordulások
előre-hátra
kombinálása
felugrásokkal, fél és
egész fordulatokkal.
Felugrás
közben
hosszú
gurulóátfordulás
-

tarkóállás,
tarkóbillenés,
mellső
mérlegállás,
híd
(hanyattfekvés
ből).

-

3 részes
szekrényre
felugrás,
függőleges
repülés,
zsugorkanyaru
lati átugrás

-

kismacska

Spárga-kísérletek
(oldalt, harántspárga

3. témakör
ATLÉTIKAI JELLEGŰ MOZGÁSFORMÁK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Hatékony, önálló
tanulás
Mint
az
előző
évfolyamokban, valamint:
járásgyakorlatok
Kéz,
láb
Járás közben kar- és
koordináció
törzsgyakorlatok,
fejlesztése.
láblendítések, emelések.

önálló
való

Járás ütemtartással, 10
lépés behunyt, 2 lépés
nyitott szemmel.

Önfejlesztés.

Gyaloglás alaptechnikája.
Gyaloglás versenyszerűen
300-400 m-en.
Játékok:
Gyalogló versenyek rövid
távolságon.
futásgyakorlatok

Alap állóképesség
fejlesztése.
Futóterhelés
figyelem
eltereléssel.
Oksági

Környezetismeret:
testünk,
életműködésünk

Matemetika:
Járás közben jelre (fény- mérések, testek
és hangingerre) különféle
testhelyzetek
felvétele
(guggoló
támasz,
törökülés, hason, hanyatt
fekvés).

Reagálási képesség,
választásos
reagálási képesség
fejlesztése.
Az
testedzésre
felkészítés.

Kapcsolódási
lehetőségek

Gyalogló váltó.
Mint
az
évfolyamokban
feladatok.

előző
jelzett

Kitartó futás 10-12-14
percig
a
távolságteljesítmény
fokozatos növelésével.
Futás közben fejlődések
kettes, hármas, négyes

gondolkodás.

oszlopba és szakadozások.

Egészségtudatosság.

Gazdaságos
futó
és Vizuális
légzéstechnika
egyéni kommunikáció: A
kialakítása.
tapasztalás útján
szerzett
Futás
sarok
és élmények,
térdemelésekkel, oldal és látványok
megfigyelése,
keresztlépésekkel,
mozgás
futóiskola.
ábrázolása
Fel és lefutás lépcsőre,
lejtőre, majd vissza élénk
és gyors ütemben.

Gyorsasági
gyorsasági
koordináció
fejlesztése.

erő,

Reagáló képesség,
egyensúlyozó
képesség
fejlesztése.
Kéz-láb koordináció
fejlesztése.
Téri
tájékozódás,
érzékelés

Futásból
jelre
megállás, majd
megindulás.

gyors
gyors

Futás cikk-cakk-ban, jel
érintéssel (kézzel vagy
lábbal).
Reagáló képesség.
Önfejlesztés.

Iram- és időérzékelés
továbbfejlesztése.

Figyelem
tartósságának
fejlesztése.

A
társ
iramváltoztatásaihoz való
alkalmazkodás fejlesztése,
futás
közben
végzett
feladatok gyors utánzása.
Futószökkenésből átmenet
gyors futásba.

Állhatatosság,
kitartás fejlesztése.

Szociális
kompetencia.
Egymásra
odafigyelés.

való

Sportszerű
versengés.
A játékokban etikus
magatartás.

Gyorsfutás 20-25 méteren,
rálépve a futás irányára
merőlegesen és csökkenő
távolságra
húzott
vonalakra („felpörgetés”).
Gyorsfutás 40-50 m-en
meghatározott
pályán,
irányváltoztatásokkal is.
Rajtversenyek
álló,
guggoló- és térdelő rajttal,
ülésből, fekvésből és
egyéb testhelyzetekből.
A botváltás egyszerűbb

Döntésképesség.

változatának gyakorlása.
Játékok:
Futóversenyek (20-60 m)
„Árok” fogó
szökdelések,
ugrások

Buzogányfogó, csapatfogó
Keresztező fogó
Nyúl a bokorban
Kotló és kánya

Mint
az
előző
osztályokban
felsorolt
feladatok, valamint:
Ritmusérzék,
mozgás koordináció
fejlesztése.
Combfeszítők
és
farizomzat erősítés.
Kéz,
koordináció.

láb

Ritmus és reakció
képesség,
együttműködési
készségfejlesztés.
Önfejlesztés.
Önálló
társakkal.

tanulás

Empátia készség.

Szökdelések páros, egy és
váltott
lábon
kartartásokkal
és Ének-zene
körzésekkel,
testfordulatokkal,
Ritmizálás
szökdelések előre, hátra és
oldalra
ritmusváltoztatásokkal.
Szökdelések, ugrókötéllel
előre és hátrahajtással,
kötélrövidítéssel,
zsugorhelyzethez
közelítve.
Szökdelések társak által
mozgatott lengőkötéllel,
egy és páros lábon,
utánszökkenéssel, társsal
együtt is. Diktált ütemhez
alkalmazkodás.
Futás közben felugrások
jelekre.

Testi
és
egészség

lelki
Futó és ugrógyakorlatok
akadálypályán,
átugrás
szerekről szerekre.
Felfutás

lépcsőzetesen

elhelyezett
szerekre,
határozott
elrugaszkodásokkal.
Mélyugrások.
Helybeugrás célba
testfordulatokkal.

Ugróerő fejlesztés

és

Távolugrás
guggolótechnikával (3050
cm
széles
ugrófolyosókból).

Személyes
kompetencia
Akarati,
pszichés
tulajdonságok
fejlesztése

Magasugrás lépő, guruló,
és flop technikával.

Pozitív gondolkodás
Sorozatugrások
négyes, ötös)

Önbizalom
(magasugrás)
Önismeret, helyes
önkép kialakítása

dobások

(hármas,

egy és páros lábon.
Zsugor átugrás szekrényen
Dinamikus
egyensúlyérzékelés
Felugrások függésbe 2540
cm
súlypontemelkedéssel,
függésből leugrás

Matematikai
kompetencia

Kéz-láb koordinácíó
fejlesztés
Az erőkifejtés és a
labdaviselkedésének
tanulmányozása
Intellektuális
kompetencia

Játékok:
Béka
viadal(guggolásban
szökdeléssel)
Ugróversenyek:
Fizika
nekifutással
távolugrás.
Nekifutással
(dobásoknál erőmagasugrással
erőkar
összefüggések)
Fogd meg a farkát
(szökdeléssel)
Ugróiskola,
szemmel is.

bekötött

Összehasonlítás
Oksági
gondolkodás:

Mint
az
évfolyamokban

előző

Kislabda hajítás távolba
A

gyorsítás

másszerű
megoldásainak
tapasztalása
A lábbal
felfedezése

keresztlépéssel,
Dobóterpeszbe érkezéssel
és befordulással.

indítás
Hajítási
mozgásból

kísérletek

(nekilépés, nekifutás).
Lökések
kisméretű
tömöttlabdával a dobás
irányában állva, ügyes és
ügyetlen kézzel is.
Súlylökési
kísérletek
kisméretű tömöttlabdával
dobóterpeszből, a láb
indításának
felismerésével.
Dobások
különböző
méretű, formájú és súlyú
szerekkel,
ügyes
és
ügyetlen
kézzel
is,
különböző
dobásformákkal,
előre,
hátra és oldalra.
Dobások távolba és célba,
mozgó tárgyra és társra,
helyből
és
mozgás
közben. Dobások haladás
közben, összpontosítás a
célra.
Játékok:
ki
legmesszebbre?

lök

a

Kiszorító lökéssel
Futó váltó
Vadászlabda
Háromudvaros fogyasztó
célbadobó,
versenyek

távolbadobó

4. témakör
HELY- ÉS HELYZETVÁLTOZTATÓ TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési feladatok
A tér és saját test Feladatok függésben Mint
az
előző
tökéletes
uralása
osztályokban,
egyszerű
feladatok Függés, lengés
során.
Húzódzkodás,
függőállásból kiindulva gyűrűn,
Vándormászás
két kötélen, bordásfalon,
gerendán, korlát-karfán.

Akarati,
jellemi
tényezők fejlesztése.

Önértékelés,
önfejlesztés

Húzódzkodás nyújtott karú
függésből a fiúk abszolút, a
lányok relatív erejének
fejlesztésével.
Mászás rúdon és kötélen
fiúk mászási idejének
csökkentésével
(függeszkedési
próbálkozások),
lányok
korábbi teljesítményének
megtartásával.
Támasz
és
függő
gyakorlatok kombinálása
rézsútos
és
vízszintes
padon,
bordásfalon,
kötélen.

Gyűrűn:
átfordulás
hátsó
függőállásba és vissza
- ugrás nyújtott és hajlított
karú függésbe
- hintázás futással

Játékok:
-

üldözőfogó
bordásfalon

függőjárásban

feladatok támaszban
A kar és vállöv
erejének,
támasztóképességének
intenzív fejlesztése

-

sorversenyek
bordásfalnál függés
feladatokkal,
kötélmászó
váltóversenyek

Önálló kondicionálás
szabadidejükben
Fekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás
teljesítményének
fokozása.
Térbeli
tájékozódó
képesség,
és
a
dinamikus
egyensúlyozó
képesség fejlesztése.
Súlypont-áthelyezési,
egyensúlyvisszanyerési
kísérletek.

Mint az előző osztályokban
szereplő feladatok.
Karhajlítás és nyújtás (9-10
db)
Guggoló
támaszból
vetődés fekvőtámaszba és
vissza.
Állásból dőlés előre mellső
fekvőtámaszba.
Kézállások.
Zsugorkézállás
páros
lábról
elrugaszkodva.
Bakugrás társon át majd
zsámolyon ár.
Támlázás előre-hátra két
párhuzamos magas padon.
Mellső
támaszból
(gerendán, magas padon,
alacsony
nyújtón,
felemáskorláton) átfordulás
előre hajlított függőállásba.
Mellső
fekvőtámaszból
átguggolás
a kéz alatt.
emelések, hordások,
Vetődés nyújtott ülésbe.
kúszások, mászások

Mozgásértékelés.
Játékok:
Dinamikus
egyensúlyozás
képességének
fejlesztése.
Szociális
kompetencia

- Ördögszekér, talicskázás
- Hármasfonás vetődéssel,
gurulással
- Pókfoci

Mozgásérzékelés,
együttműködni tudás
képességének
fejlesztése.

Pók, rákjárásban
labda cipelése.

tömör

Társ hordása csípőn és
háton.
8-10
kg-os
eszközök
emelése hordása.
Testét mereven tartó társ
cipelése.

Párokban 5-6 méteren a
társ
tarkójának
és
fogásával
egyensúlygyakorlatok bókájának
cipelés.
Tárgyak és a saját test
egyensúlyozásának
képessége
változó
Kúszás, mászás talajon,
padon,
ferdepadon
feltételekkel.
különböző
feladatokkal.
Vándormászás.
Önálló
gyakorlás,
önképzés
a
Üldözőversenyek
szabadidőben.
bordásfalon.
Pad merevítő gerendáján,
padon, gerendán és egyéb
tárgyakon
egyensúlyozó
járások,
futások,
szökdelések, forgások.
„kötéltánc”
mászókötélen.

kihúzott

Egyensúlyozó
járás
ugrószekrény- betét élén
állva.
Egyensúlyozó
feladatok
kerékpáron, gördeszkán,
görkorcsolyán,
korcsolyán.,
szabadidős
tevékeny.

5. témakör
SPORTJÁTÉKOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási

kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Alapvető
Sportjátékok
sportjáték elemek előkészítése
elsajátítása.
Reagálási
képesség,
tájékozódási
képesség.

lehetőségek

Mint
az
évfolyamokban
feladatokkal.

Labdaadogatások járásban és
lassú futásban, kézzel és
lábbal,
különböző
gurítások, dobásformákkal.

téri Labdás gyakorlatok
Dobások,
elkapások

Labdás ügyesség
megalapozása.
Terület és emberfogásos
játékok
Társas aktivitás.
Mini-kosárlabda
Mini-röplabda

Bonyolultabb
feladatok,
szabályok
megértése

előző
további

Rúgások,
lábbal

Folyamatos
labdavezetés
ügyes és ügyetlen kézzel,
iram-, irányváltoztatással
Megállás, sarkazás, egykezes
alsó és felső, kétkezes mellső
adogatások.

labdaátvétel Kosárlabda fektetett dobási
kísérletek.
Fejelési kísérletek egyénileg
és társhoz.
Kapura dobási
kísérletek.

és

rúgási

(kis kapura kapus nélkül,
Kreatív
nagy kapura kapussal)
eszközhasználat,
egyéni,
páros,
Labdavezetések, passzolások
csapatversenyek
lábbal
Kézilabda kapura dobás
kitámasztással és beugrással

Fogalmak:
alkalmazkodás,
akarat,
sporteszköz,
használati szabály,
lábfej,
tenyeres,
fonák,
dekázás, Ütőjátékok
cselezés

Röplabda
kosár
és
alkarérintés. Alsó és felső
nyitási kísérletek.
Labdaiskola:
kosár,
kézi,
alapvető szabályai
Tollaslabda, tenisz

röplabda

6. témakör
ÖNVÉDELMI ÉS KÜZDŐFELADATOK, JÁTÉKOK
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
Tanulói tevékenységek
Kapcsolódási
kompetenciák,
lehetőségek
fejlesztési
feladatok
Támadás
Előző
osztályokban
hárításának
alkalmazott
feladatok,
elsajátítása,
Önvédelem előkészítő valamint
ellentámadás,
gyakorlatai
agresszió nélkül
Szabadulás csuklófogásból,

Kezdeményező
képesség
és
vállalkozói
kompetencia

Önvédelem a
dennapokban

Oldalsó
leszorítás,
kísérletek,
min- mögékerülési
kiemelési kísérletek
Páros küzdőgyakorlatok, a
versenyszabályok ismerete,
házi versenyek.

Kompetencia

Grundbirkozás (4 méter
átmérőjű körből kell kihúzni,
kitolni, kiemelni a társat)

Szociális
kompetenciák
Bajtársiasság, az
ellenfél tisztelete

Kötélhúzás
játékok

Egymásra figyelés
Csapatszellem
Türelem,
segítőkészség,
küzdőkézség
Siker és kudarc
sportszerű
elviselése

Kosár és kézilabdajáték
módosított szabályokkal,
Két-és
háromérintős
zsinorlabdajáték
Röplabdajáték
szabályokkal.

módosított

Kispályás foci.

7. témakör
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG
Fejlesztendő
Témák, tartalmak
kompetenciák,
fejlesztési feladatok
Egészségtudatosság

Tanulói tevékenységek

Szabadidős tevékenység,
mint
az
előző

Kapcsolódási
lehetőségek

Környezettudatosság

Szabadidős
sporttevékenység

évfolyamokban

Szervezőképesség

A
sí
és
korcsolya Környezetismeret
Alternatív szabadidős alapmozgásai, szánkózás.
Szabadidős játékok tevékenységek
önálló
megszervezése
UV- sugárzás
védőoltások: kullancs
Hon és népismeret
Túrázás falvakban.
Zarándoklat

8. témakör
ÚSZÁS
Fejlesztendő
kompetenciák,
fejlesztési
feladatok
Tanulóink
versenyeztetése
egyesületben
Csapatjátékok,
vízilabda
szakosztály
megismertetése

Témák, tartalmak

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódási
lehetőségek

1-3. osztályban tanultak Az elsajátított úszásnem
elmélyítése
mellett egy további úszásnem
kar
és
lábtempójának
Vízbiztonság
további elsajátítása. Játékok vízben
(fejelő csata)
növelése
Versenyen való indulás

Iskolai
sportnap
rendezvényei
az
uszodában
Továbbhaladás feltételei a 3-4. évfolyam végén
Minimum követelmény:
12 perc futás: 2100-2300 métert (fiúk), 1700-2100 métert (lányok).
Rúdon vagy kötélen mászás (fiúk), nagyon erőlködve (lányok).
Felhúzódzkodás 2-3-szor (fiúk), l-szer (lányok).
3-6 karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban (fiúk), 1-2 karhajlítás és nyújtás mellső
fekvőtámaszban (lányok).
Kis segítséggel fejen állás. Fellendülés kézenállásba a fal mellett.
Kézenátfordulás oldalra, de kissé hajlított törzzsel és lábbal.
Végig tud menni a gerendán, de még kissé bizonytalanul.
2-3 részes szekrényen a felguggolás és a homorított leugrás, a zsugorkanyarlat
segítségadással, és kisebb hibákkal.
Zökkenőmentesen tud gurulóátfordulásokat végezni előre és hátra.
Tud labdát vezetni az ügyes kezével, de kissé merev csuklóval, és közben a labdát nézi.

A labdával tud egyszerűbb "mutatványokat" végezni, tud labdát adogatni ügyes kézzel a
tanult módokon, és az esetek többségében el is tudja kapni.
Kislabdával tud dobni: 22 m-t (fiúk), 14 m-t (lányok).
Távolba tud ugrani: 2,7 m-t (fiúk), 2,6 m-t (lányok).
A 30 méteres futásban az időeredmények: 6,2 mp (fiúk), 6,3 mp (lányok).
A labdajátékokban szívesen részt vesz, de vannak nála jobbak is, gyengébbek is.
Egy úszásnemben tud 30 m-t úszni.
Elfogadhatóan tud görkorcsolyázni, korcsolyázni.
Alapkövetelmények:
12 perc alatt tud futni: 2400-2800 métert (fiúk), 2200-2600 métert (lányok).
Rúdon vagy kötélen egyenletes iramban fel tud mászni.
Fel tud húzódzkodni: 4-8-szor (fiú k), 2-5-ször (lányok).
8-15 karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban (fiúk), 4-8 karhajlítás és nyújtás mellső
fekvőtámaszban (lányok).
Biztosan tud fejen állni.
Tud kézen állni 3 mp-ig, és néhányat „lépni” előre vagy hátra.
Szép testtartással tud cigánykerekezni, sorozatban is.
A gerendán biztosan tud mozogni, feladatokat végrehajtani.
Kifeszített kötélen tud egyensúlyozva menni 3-4 métert.
3-4 részes szekrényre biztosan fel tud guggolni, szépen megcsinálja a homorított leugrást. A
zsugorkanyarlati átugrásnál a törzs megközelíti a függőleges helyzetet.
Sorozat bukfenceket tud végezni előre és hátra, zökkenőmentesen.
Rugós dobbantóról tud előre szaltót ugrani.
Tud irányváltoztatásokkal is labdát vezetni laza csuklómozgással, ügyes és ügyetlen kézzel,
közben előre néz.
Eredményesen tud labdát adogatni különböző módon, a labdát biztosan elkapja. A labdával
tud bonyolultabb feladatokat is végezni.
Kislabdával tud dobni: 36 métert (fiúk), 25 métert (lányok).
Távolba tud ugrani: 3,3 m-t (fiúk), 3,15 m-t (lányok).
A 30 méteres futásban az időeredmények: 5,5 mp (fiúk), 5,7 mp (lányok).
A labdajátékokat nagyon szereti, a csoport eredményes tagja.
Tud úszni mellen, háton és gyorson, 50-50 métert.
Jól tud korcsolyázni, görkorcsolyázni. Ismeri a síelés alapmozgásait.
Ellenőrzés, értékelés, minősítés 3-4. évfolyamon
Értékelési szempontok:
 az iskola délutáni sportfoglalkozásain való részvétel
 alkalmazott szervezési szakkifejezések ismerete

a tanult játékok és gyakorlatok nevének, szabályainak és végrehajtási jódjának
ismerete
 a gyakorlatokra és feladatokra vonatkozó szakkifejezések ismerete, megértése
 a tanult mozgások alapvető jellemzőinek ismerete
 a játékban a taktikai feladatok ismerete, munkafegyelem
 az önmagukhoz mért fejlődés
Rendgyakorlatok, gimnasztika

a tanult gyakorlatok bemutatása, illetve az önállóan összeállított gyakorlatsor
bemutatása alapján



a rendgyakorlatok végrehajtásakor a feladat megértése, a fegyelmezett, gyors
végrehajtás alapján
 a gimnasztikai gyakorlatok esetében az önálló gyakorlat összeállítás és bemutatás
(zenére is) alapján
Járások, futások:
 a gyorsfutásban, a gyors indulásokban, a tartós futásban nyújtott fejlődésük alapján
 a futógyorsaságban, a futó állóképességben, valamint a reakció gyorsaságban elért
teljesítmény, fejlődés alapján
Szökdelések, ugrások:

szökdeléseknél a koordinációs képesség /szökdelési variációk nehezített feltételek
mellett is/ alapján

futásból az ugrásba történő átmenet, hangsúlyozott elrugaszkodással egy lábról
távolba, érkezés páros lábra
 a szökdelésekben és ugrásokban a mozgásügyességben nyújtott teljesítmény alapján
Dobások
 a célba dobásnál a találatarány javulását /a távolság növelésével/, a távolba dobásnál a
fejlődést értékeljük
 kislabda-hajításnál a hajító mozdulat, a végrehajtási mód, valamint a dobásokban,
lökésekben elért fejlődés az elbírálás alapja
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
 a játékszabályok tudatos alkalmazását, betartását
 a feladatok, gyakorlatok célszerű, gazdaságos végrehajtását
 az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáinak önálló korrekcióját
 a tanított mozgásformák és gyakorlatok eredményes elsajátítását, továbbá az általános
erő és állóképességben kimutatható fejlődés alapján
Labdagyakorlatok:

a labdás-ügyesség terén, valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük
figyelembe vételével végezzük a tanulók értékelését, osztályozását
 értékeljük és osztályozzuk tanítványainkat: a labdafogás, elkapás, birtoklás, illetve
továbbítás feladathelyzetekben, játék közben nyújtott teljesítményük, valamint a
teljesítménypróbákon nyújtott eredményük, javulásuk alapján
Küzdő feladatok és játékok:

értékeljük a szabályos, sportszerű küzdelmet, elmarasztaljuk a szándékos
durvaságokat
Úszás:

elismerjük és folyamatosan értékeljük az úszásban elért legkisebb teljesítményt,
fejlődést is
 az oktatás végén eredményvizsgálat: ki meddig jutott!

