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A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I.31.) 
Kormány rendelet alapján készült mellékelt helyi tantárgyi tanterveket 2020. szeptember 1-
jétől felmenő rendszerben (1., 5. évfolyamokon a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, 
felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
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HELYI TANTERV 
MAGYAR NYELV ÉS MAGYAR IRODALOM  

6. évfolyam 
 

TANTÁRGYI BEVEZETŐ 
 
Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 
többszörös feladata és célja van:  
  

• cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak 
megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat 
fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói 
legyenek.  
 

• Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 
tegyenek szert. 
 

• Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó 
emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé 
látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk 
olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 
meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 
meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 
 

• Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 
megtartásával. 
 

• A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 
növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 
 

• Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 
szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – 
képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az 
egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű 
javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális 
fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 
 

• Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 
helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek 
mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a 
tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő 
megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 
 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

• Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

• Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 
sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 
lehetőségét. 
 

• Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában 
 

• Az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az alaptantervben 
meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 
irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 
mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében 
fejleszthető. 

 

• Az irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 
hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 
képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi 
fejlődésük az alapja.  

• A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 
korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

• Az irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök 
feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az 
órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

• Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a 

szaktanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, 

ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, 

színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, 

projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a 

részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók. 

   

• Az irodalom tantárgy kötelező törzs anyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 

életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon 

beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba. 

 

• Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell 
fordítania, lemondhat a választás lehetőségéről.  
 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  
Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 
 

• A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott 
témák, művek 

• A törzsanyag 
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o A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási 
eredmények elérését biztosítják. 

• A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

o A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus 
választását a helyi sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 
 

• A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók 
össze a szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, 
illetve választott témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a 
törzsanyagot már feldolgozta a diákokkal. 

 

• A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első 
felében (5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az 
egyes tanulási szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás 
fejlesztését.  
 

• A képzési szakasz második felében (7–8. osztály) cél, hogy a tanulók megismerjék a 
magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti szakaszait, az 
irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és ismereteiket 
össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési szakaszban válik 
feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, elbeszélésmódok 
felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 
jellegzetességekkel is. 

 
II. AZ ÓRASZÁMOK KERETTANTERVI AJÁNLÁSA ÉS HELYI MEGVALÓSULÁSA 

 
Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2 
irodalom. 
A 7–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 204 óra. 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3-3 óra javasolt elosztása: 1 magyar nyelv, 2 
irodalom. 
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és 
szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése.  
Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró felméréssel 
kell értékelni.  
A magyar nyelv és irodalom tantárgyak óraszámainak megoszlása az egyes évfolyamokon a 
következő:  

 

évfolyam kerettanterv 
 

helyi megvalósulás 

óraszám nyelv irodalom óraszám nyelv irodalom 

5. 4/hét 2/hét 2/hét 4,5/hét 2,5/hét 2/hét 

6. 4/hét 2/hét 2/hét 4,5/hét 2,5/hét 2/hét 

7. 3/hét 1/hét 2/hét 3,5/hét 1,5/hét 2/hét 

8. 3/hét 1/hét 2/hét 4/hét 2/hét 2/hét 
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II. BEVEZETŐ AZ 5-6. ÉVFOLYAM OKTATÁSÁHOZ  
 
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 
évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 
újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  
Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző 
kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, 
gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 
Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek 
anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a 
szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az 
igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  
A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 
szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos 
gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, 
a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 
 
Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 
hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 
megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás 
középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 
A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar 
nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és 
szövegalkotás gyakoroltatása.  
 
Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az 
alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel 
találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, 
fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, 
amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt 
elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási 
módnak kitüntetett szerepe van. 
 
III. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (5-6.) HELYI TANTERV  
 
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és 
szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

  



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

Magyar nyelv 6. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 90) 
 

TÉMAKÖRÖK 
 

NYELVTAN Kerettanterv 
(heti óraszám: 

2 óra) 
 

Helyi tanterv 
6. évf. 

(heti óraszám: 
2,5 óra) 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   13 (7+6) 6 +4 
Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a 
mondatokban és a szövegben.  A szófajokhoz 
kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 
szövegalkotási, szövegértési tudnivalók                     

46 
 

46 +14 +18 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                   4 (2X2) 2 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret 
maximum 20%-a) az intézmény saját döntése 
alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 
tehetséggondozásra, illetve a tanár által 
választott alkotók, művek tanítására  

14 
 

(+2X2: témahetek) 

 

HELYI TÖBBLET: 0,5 ÓRA / HÉT                → 18 ÓRA   

Összes óraszám: 72 90 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 6 +4 → 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

− Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

− Reflektálás a szöveg tartalmára 

− Olvasási stratégiák alkalmazása 

− A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

− A kreatív írás gyakorlása 

− Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

− Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 

− Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

− Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

− Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

TANANYAGTARTALOM 
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TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

I. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    
A szövegalkotás fázisai   
A szövegalkotás mint tanulási módszer     
Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

FOGALMAK 
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 
levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 
szövegben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 
szövegalkotási, szövegértési tudnivalók     

ÓRASZÁM:  46 +14 +18   → 78 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

− A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

− A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

− Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

− Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

− Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

− Reflektálás a szöveg tartalmára 

− A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

− A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

− A kreatív írás gyakorlása 

− A helyesírási készség fejlesztése 

− A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

− A nyelvi elemzőkészség kialakítása 
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TANANYAGTARTALOM 

 
TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

II. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  
A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 
szövegértési tudnivalók     
Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 
Történelmi ragadványnevek 
Melléknevek főnevesülése 
Melléknevek metaforikus jelentése 
Emberi tulajdonságok megjelenése az állandósult 
szókapcsolatokban 
A számnevek megjelenése az állandósult 
szókapcsolatokban, mondókákban 
Karinthy Frigyes: Tegeződés 
Többszófajúság 
Szófajváltás 
Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 
Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 
A névmások szerepe a mondat- és 
szövegépítésben  
Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és 
portálok használata 
A szófajok használatának nyelvhelyességi 
kérdései 
  

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 
helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 
helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 
A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 
névmás 

Az igenevek: 
   A főnévi igenév 
   A melléknévi igenév 
   A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

FOGALMAK 
szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 
viszonyszók, mondatszók 

 
TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
ÓRASZÁM: 2 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 
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− Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

− Az információkeresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

− Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

− Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

− Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

− Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

 
TANANYAGTARTALOM 

 
TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

III. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 
Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 
javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 
felkeresése, megtekintése Sajtótermékek jellemző jegyei 

 

FOGALMAK 
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, 
célcsoport, könyvismertetés 
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Magyar irodalom 6. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 72) 
 
TÉMAKÖRÖK 
 

IRODALOM Kerettanterv 
(heti óraszám: 

2 óra) 
 

Helyi tanterv 
6. évf. 

(heti óraszám: 
2 óra) 

Hősök az irodalomban 10 10+2+3 
Arany János: Toldi 16 16+2+11 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 11 11 
Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok 

12 12 

Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági 
regény 

5 5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az 
órakeret maximum 20%-a) az intézmény 
saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 
elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a 
tanár által választott alkotók, művek 
tanítására  

14 
 
 

(+2X2: témahetek) 

 

Összes óraszám: 72 72 

 
TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban 

ÓRASZÁM: 10 óra +2 +3 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

− A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

−  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

− A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

− Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó történelmi, 

földrajzi kérdések megbeszélése 

− Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

− Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 
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TANANYAGTARTALOM: 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

I. Hősök az irodalomban 

I. I.  Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

• Beckó vára vagy Csörsz árka 

• Szent László legendája vagy Lehel kürtje 
A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

• Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: 
Csui (részlet) 

(Választható) 

• Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravidék) 
vagy délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 
mondáit válasszák.) 

I.2. Irodalom és mozgókép 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

MEMORITER: 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

FOGALMAK 
próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, hexameter; 

epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi 

ÓRASZÁM: 16 óra +2 +11 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A mű szövegének közös órai feldolgozása 
Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 
Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű 

vonatkozásában 
Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 
A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 
Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelmezése a 

jelentésteremtésben 
TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

ll. Arany János: Toldi 

 

MEMORITER 
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Arany János: Toldi (részletek) 

FOGALMAK 
verses epika, elbeszélő költemény, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, megszólítás 

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről vélemény 

megfogalmazása szóban és írásban  

− A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

−  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák elkülönítése 

lírai és prózai szövegekben 

− A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

− A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

− Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  
 

III. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 
     Mária és József története 
     Jézus tanítása a gyermekekről 
     (karácsonyi ünnepkör) 
 
 

Ady Endre: Karácsony 
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 
Juhász Gyula: Karácsony felé 
Fekete István: Róráté 
Kányádi Sándor: Hattyúdal 
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 
Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 
Irodalom és mozgókép 
Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 
Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a 
saját régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 
kérelem 

Kőmíves Kelemen  
Szerelem a népdalokban: 
Tavaszi szél vizet áraszt 
A csitári hegyek alatt 

 

MEMORITER 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 
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Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

FOGALMAK 
líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, népdal 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

- A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

- A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 
- A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 
- A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 
- Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 
TANANYAGTARTALOM 
 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

lV. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

  

 

FOGALMAK 
történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 
A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 
A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 
A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 
A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 
Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 
TANANYAGTARTALOM 
 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK   
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V. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy  Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  
(a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár jelöli ki) 

FOGALMAK 
A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 6. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

1) Általános követelmények 
➢ A tanórákon a felszerelése hiánytalan, tiszta. 
➢ Az írásbeli munkái olvashatók, tiszták, rendezettek. 
➢ Az írásbeli és a szóbeli házi feladatokat rendszeresen elkészíti. 
➢ Hiányzások után a kiesett tananyagot a megbeszélt időre pótolja. 
➢ Az óra menetét követi, részt vesz a projektekben. 
➢ Segítséggel szótárt használ. 
➢ Együttműködésre törekszik. 

 
2) Kulturált nyelvi magatartás; kommunikáció 
➢ A naponta adódó kommunikációs helyzetekben a szociális szerepének és a helyzetnek      

            megfelelően viselkedik (a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeit  
            megfelelően használja).    
➢ Udvariasan teremt, zár kapcsolatot, figyelmeztetésre korrigálja a hibákat.  
➢ Sérelmét, véleményét higgadtan, pontosan fejti ki. 
➢ Udvariasan kér segítséget, tudakozódik. 
➢ Beszélgetés közben a felnőtteket és a gyerekeket figyelmes meghallgatja. 

 
 
3) Nyelvi követelmények; írás, helyesírás 
➢ Képes szöveghű, értő olvasásra. 
➢ Hibátlanul/kevés hibával másol. 
➢ Megfelelő az írástempója. 
➢ Mondatok írásakor nem véti el a mondatkezdő nagybetűt, írásjellel lezárja a mondatot. 
➢ A tanult nyelvtani szabályokra épülő, begyakorolt szavak helyesírásában csak kevés 

hibát vét. 
➢ Önállóan alkot 8-10 mondatos tartalmilag és formailag tagolt szöveget, melynek  címet 

is ad. 
➢ A megjelölt helyesírási hibákat önállóan, a nyelvhelyességi és koherenciahibákat tanári 

segítséggel javítja. 
➢ Ismeri a teljes ábécét, ismeri és alkalmazza a betűrendbe sorolás szabályait. 
➢ Ismeri és alkalmazza a szótagolás szabályait. 
➢ Meg tudja határozni és felismeri az alapszófajokat, ismeri azok tanult kérdéseit, 

felsorolja a fajtáit.  (ige, főnév, melléknév, számnév + személyes névmás, mutató 
névmás, kérdő névmás, igenév, névelő, névutó, igekötő, határozószó) 

➢ Helyesen jelöli a személynevek, állatnevek, címek, intézménynevek, egyelemű és 
egybeírandó földrajzi nevek kezdőbetűit, a belőlük képzett melléknevek egyszerűbb 
eseteit helyesen írja. 

➢ Helyesen írja a keltezés egyszerűbb eseteit. 
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➢ Felismeri a szótő és toldalék határát, az összetett szavakat, meg tudja nevezni az 
előtagot és az utótagot. 

➢ Felismeri a tanult szófajokhoz kapcsolódó jeleket (feltételes és felszólító mód, múlt idő, 
alap-, közép-, felsőfok, többes szám), ragokat (határozórag, igei személyrag). 

➢ Ismer néhány szólást, közmondást; ismeri azok jelentését. 
➢ Ismeri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: arcjáték, gesztus, jellemzés, 

szótő, toldalék, képző, jel, rag, összetett szó, előtag, utótag, közmondás, szólás, ige, 
főnév, melléknév, számnév, személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás,  
igenév (főnévi, melléknévi, határozói), névelő, névutó, igekötő, határozószó 

4) Irodalmi követelmények 
➢ Ismert szöveg olvasásában kevés hibát vét. 
➢ Fel tudja sorolni a tanult műveket, ismeri azok szerzőit. 
➢ Ismeri a tanult művek tartalmát/üzenetét, azt néhány mondatban össze tudja foglalni. 
➢ A tanult epikai művekben megjelöli a helyszínt, szereplőket, a lírai művekben 

segítséggel felismeri a képiség és a zeneiség eszközeit. 
➢ A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló fontosabb szavak jelentését 

ismeri, segítséggel elmagyarázza. 
➢ A tanult művekben felismeri, hogy a szerző milyen eszközökkel jellemez; fel tudja 

sorolni a jellemzés módjait. 
➢ A kijelölt memoritereket tudja. 
➢ A házi olvasmányt elolvassa, abból határidőre felkészül. 
➢ El tud olvasni egy-másfél oldalnyi életkorának megfelelő szöveget, képes az olvasott 

szövegben adatot keresni, megjelölni a tételmondatot, tömöríteni az olvasottakat. 
➢ Segítséggel anyagot gyűjt, vázlatba rendezi a gyűjtött anyagot. 
➢ Ismeri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: ütemhangsúlyos verselés, 

felező 8-as, felező 12-es, páros rím, keresztrím megszemélyesítés, hasonlat, metafora, 
alakzatok, alliteráció, monda, rege, eredetmonda, expozíció, bonyodalom, 
kibontakozás, tetőpont, megoldás, műnemek (líra, epika, dráma), ismétlődő motívum, 
vándortéma, történelmi regény, ballada, elbeszélő költemény. 
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Matematika 6. évfolyam 

Helyi tanterv 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő 
– nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása 
során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 
tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 
szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 
alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 
fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a 
matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 
A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során 
a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a 
mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló 
konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, 
ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 
A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 
kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 
Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 
tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 
különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 
modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 
műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 
Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 
tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 
alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 
Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 
alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  
A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 
haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést 
igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 
matematika megértése iránt. 
A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 
alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 
matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 
alkalmazására terjed ki. 
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 
átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 
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információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 
több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 
helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 
kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 
hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 
ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 
világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 
fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 
javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 
fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 
matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 
diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 
applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 
digitális kultúrájának kialakításához. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 
tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 
matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 
a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 
is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 
matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 
A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 
matematikai állítások bizonyítására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 
erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 
tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 
tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 
következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 
személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 
másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 
alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 
tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai 
fogalmak között. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 
adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 
Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 
keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 
stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 
projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 
kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 
másokkal való együttműködés készsége). 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 
tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását 
jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az 
eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány 
területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját 
szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 
megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és 
az érvelés igénye. 
Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 
Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 
Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; 
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; 
Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; 
A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; 
Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A 
témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, 
hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását 
biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 
megoldása során alkalmazható modellek köre is. 
A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és 
online felületek is támogatják. 
Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra.  
Ezen felül még 16 óra ismétlésre, számonkérésre fordítható. 
272 + 16 = 288 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika, kombinatorika 10  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 20 

Alapműveletek természetes számokkal 16  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 18  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18  

Alapműveletek közönséges törtekkel 18  

Alapműveletek tizedes törtekkel 14  

Arányosság, százalékszámítás 20  

Egyszerű szöveges feladatok 20 
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A függvény fogalmának előkészítése 10 

Sorozatok 8 

Mérés és mértékegységek 16  

Síkbeli alakzatok 18  

Transzformációk, szerkesztések 20 

Térgeometria 16  

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 10  

Összes óraszám: 272 

. 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és 
kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek 
elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól 
működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb 
pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 
koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált 
tanulási módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 
Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, 
ilyeneket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket 
észrevenni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 
feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, 
gondolatainkat, a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely 
segítséget nyújt a problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során 
a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe 
szervesen be tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a 
probléma lényegét felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő 
modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és 
jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának 
néhány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését 
matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, 
ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. 
Készség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való 
műveletek végzésében. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen 
kívül számonkérésre, ismétlésre 16 óra van tervezve. 
A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 5 - 6. évfolyamon heti 4- 4 órát, biztosít.  

Iskolánkban a matematika tantárgy tanítására az 5-6. évfolyamon heti további 0,5 - 0,5 

órát biztosított az Intézmény Vezetősége. 

Így intézményünkben az 5-6. évfolyamon a tanulóink heti 4,5 – 4,5 órában tanulhatják a 

matematikát. 
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5 – 6. OSZTÁLY 

 

6. OSZTÁLY 

Tematikai egység címe 

Órakeret 

kerettanterv 
alapján órakeret 

az  
5-6. évfolyamra 

helyi tanterv helyi tanterv  

 
5. évfolyam 
órakerete 

  
6. évfolyam 
órakerete 

heti 4,5 
órára 

heti 4,5 
órára 

I. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 
kombinatorika, gráfok 

20 10 10 

1.  Halmazok 10 5 5 

2. Matematikai logika, kombinatorika 10 5 5 

II. Számtan, algebra 144 81 84 

 1.   Természetes számok halmaza, 
számelméleti alapismeretek 

 
20 

 
11 

 
9 

2. Alapműveletek természetes 
számokkal 

 
16 

 
12 

 
8 

3. Egész számok, alapműveletek 
egész számokkal 

18 
 

13 
 

8 

4. Közönséges törtek, tizedes törtek, 
racionális számok 

18 
12 10 

5. Alapműveletek közönséges 
törtekkel 

18 
12 12 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 14                      8 9 

7. Arányosság, százalékszámítás 20 6 14 

8. Egyszerű szöveges feladatok 20 7 13 

III. Függvények, az analízis elemei 18 11 11 

1.  A függvények fogalmának 
előkészítése 

10 5 5 

2. Sorozatok 8 6 6 

IV. Geometria 70 41 38 

1.Mérések és mértékegységek 16 11 8 

2.  Síkbeli alakzatok 18 10 10 

3.  Transzformációk, szerkesztések 20 11 11 

4.  Térgeometria 16 8 9 

V. Statisztika, valószínűség 20 10 10 

1.  Leíró statisztika 10 5 5 

2.   Valószínűségszámítás 10 5 5 

Összesen:  272 153 153 

Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

16 9 9 

összesen:        288 162 162 
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Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 
elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 
(próbálgatással). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 
interaktív használatának fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez 
több szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét 
esetekben felismer és 
ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő 
halmazát 
(komplementerét), véges 
halmazok közös részét 
(metszetét), egyesítését 
(unióját) képezi és ábrázolja 
konkrét esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 
halmazműveleti 
eredményeket 
számegyenesen ábrázol. 

Halmazokba rendezés egy-
két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok 
szemléltetése 
számegyenesen 

Részhalmazok felismerése 
ábráról 

Halmazok közös részének és 
egyesítésének 
megállapítása ábrázolás 
segítségével. 

 

 

Javasolt tevékenységek:  

− Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport 

tagjai közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

− Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

− Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 
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− Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

− Játék logikai készlettel 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat 
fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján 
néhány lépésből álló 
bizonyítási gondolatsort 
megért és önállóan 
összeállít; 

A logikus érvelésben a 
matematikai szaknyelvet 
következetesen alkalmazza 
társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 
megoldása során alkalmazza 
az összes eset 
áttekintéséhez szükséges 
módszereket. 

Változatos tartalmú 
szövegek értelmezése. 
Összehasonlításhoz 
szükséges kifejezések 
értelmezése, használata (pl. 
egyenlő; kisebb; nagyobb; 
több; kevesebb; nem; és; 
vagy; minden; van olyan, 
legalább, legfeljebb).  

Egyszerű állítások logikai 
értékének (igaz vagy hamis) 
megállapítása 

Igaz és hamis állítások 
önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok 
igazsághalmazának 
megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika 
egyszerű, a korosztály 
számára érthető 
szakkifejezéseinek ismerete 
és használata 

Egyszerű stratégiai, logikai 
és pénzügyi játékok, 
társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz 
elemeinek sorba rendezése 
mindennapi életből vett 
példákkal 

Néhány számkártyát 
tartalmazó készlet 
elemeiből adott 
feltételeknek megfelelő 
számok alkotása 

Az összes eset előállítása 
során rendszerezési sémák 
használata: táblázat, ágrajz, 
szisztematikus felsorolás. 

Magyar nyelv és irodalom:  
szövegértés, szövegértelmezés, 
lényegkiemelés 

Javasolt tevékenységek: 

− „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros 

számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

− „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 
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− Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

− „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek 

elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

− „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

− Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek 

megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

− Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, egyesítés, számegyenes 
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, 
„legfeljebb”; lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 
84 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 
valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 
mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 
kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 
szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 
alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 
bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 
fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 
felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 
osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 
terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
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Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 
becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 
megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 
megőrzésével. 
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 
fejlesztése. 
Pénzügyi ismeretek alapozása. 
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti 

ismeretek 

9 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az 
összetett szám fogalmakat; 
el tudja készíteni összetett 
számok prímtényezős 
felbontását 1000-es 
számkörben; 

Meghatározza természetes 
számok legnagyobb közös 
osztóját és legkisebb közös 
többszörösét. 

Osztók, többszörösök 
meghatározása; két szám 
közös osztóinak 
meghatározása; közös 
többszörösök 
meghatározása 

 

Természetismeret: 
Magyarország lakosainak 
száma. 

Egyszerű oszthatósági 
szabályok (2-vel, 3-mal, 5-
tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 
Két szám közös osztói, 
közös többszörösei. 

Az osztó, többszörös 
fogalmának elmélyítése. 
Két szám közös osztóinak 
kiválasztása az összes 
osztóból. A legkisebb pozitív 
közös többszörös 
megkeresése. 
2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-
tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 
oszthatósági szabályok 
ismerete és alkalmazása 

A természetes számok 
csoportosítása osztóik 
száma alapján és adott 
számmal való osztási 
maradékuk szerint 

 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

 

Javasolt tevékenységek: 

− Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek 

vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy 

minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 
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− Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma 

címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd 

kiírja a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

− Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

− „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, 

például az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 

többszöröseinél dobbantanak 

− Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart 

számegyenes segítségével 

− „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 

számnak az összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy 

számot és így tovább 

 
 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 8 óra 

Írásban összead, kivon és 
szoroz; 

Ismeri és helyesen 
alkalmazza a műveleti 
sorrendre és a zárójelezésre 
vonatkozó szabályokat 
fejben, írásban és géppel 
számolás esetén is a 
racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 
ismeretében ellenőrzi 
számolását, a kapott 
eredményt észszerűen 
kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségeket 
becsülni tudja, 
feladatmegoldásához 
ennek megfelelő tervet 
készít; 

A fejszámoláson és az 
írásban végzendő 
műveleteken túlmutató 
számolási feladatokhoz és 
azok ellenőrzéséhez 
számológépet használ. 

 

− Számkörbővítés; fejben 

számolás százezres 

számkörben kerek 

ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

− Természetes számok 

összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

− Írásbeli osztás 

algoritmusa kétjegyű 

természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb 
kétjegyű természetes 
számmal gyakorlati 
feladatok megoldása során; 
a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a 
zárójelezésre vonatkozó 
szabályok ismerete és helyes 
alkalmazása fejben, írásban 
és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 
matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak 
megfelelő műveletsor 
felírása 
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A gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségek 
becslése 

Az alapműveletek 
tulajdonságainak 
(felcserélhetőség, 
csoportosíthatóság, 
széttagolhatóság) ismerete 
és alkalmazása a 
gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó 
műveletsorok átalakítása, 
kiszámolása a természetes 
számok körében 

Kapott eredmény 
ellenőrzése; észszerű 
kerekítés 

 
Javasolt tevékenységek: 

− Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

− Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi 

értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi 

eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

− A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

− Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

− „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt 

ennek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a 

játékot az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

3.    Egész számok, alapműveletek egész számokkal 8 óra 

Ismeri és helyesen 
alkalmazza a műveleti 
sorrendre és a zárójelezésre 
vonatkozó szabályokat 
fejben, írásban és géppel 

Készpénz, adósság 
fogalmának 
továbbfejlesztése. 
Mélységek és magasságok 
értelmezése matematikai 

Természetismeret; hon- és 

népismeret:  

földrajzi adatok vizsgálata.  
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számolás esetén is a 
racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 
ismeretében ellenőrzi 
számolását, a kapott 
eredményt észszerűen 
kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségeket 
becsülni tudja, 
feladatmegoldásához 
ennek megfelelő tervet 
készít; 

A fejszámoláson és az 
írásban végzendő 
műveleteken túlmutató 
számolási feladatokhoz és 
azok ellenőrzéséhez 
számológépet használ. 

szemlélettel. Történelem, időtartam 

számolása időszámítás előtti és 

időszámítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

 
 

Javasolt tevékenységek: 

− Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

− Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

− Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 

megfelelően foglalják el a helyüket 

− Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től 

(+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, 

hogy a négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem 

tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb 

kitölti minden négyzetét 

− Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

− Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a 

kisautó, ha … ?” 

− Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a 

játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, 

vegyél fel kölcsönt 

− A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 
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− Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

− Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

− Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

− „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

 4.   Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 10 óra 

Ismeri a racionális 
számokat, tud példát 
végtelen nem szakaszos 
tizedes törtre. 

 

Törtrészek ábrázolása, 
törtrészeknek megfelelő 
törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, 
egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt 
egyenlő törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása 
tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása 
számegyenesen 

Ének-zene:  
a törtszámok és a hangjegyek 
értékének kapcsolata. 

Javasolt tevékenységek: 

− Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott 

törtnek megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

− Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 

4, a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad 

színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

− A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

− Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

 

1. Alapművelet közönséges törtekkel 12 óra  

Elvégzi az alapműveleteket 
a racionális számok 
körében, eredményét 
összeveti előzetes 
becslésével; 

Alapműveletek értelmezése 
tárgyi tevékenységek, 
ábrázolások alapján 
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Ismeri és helyesen 
alkalmazza a műveleti 
sorrendre és a zárójelezésre 
vonatkozó szabályokat 
fejben, írásban és géppel 
számolás esetén is a 
racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 
ismeretében ellenőrzi 
számolását, a kapott 
eredményt ésszerűen 
kerekíti. 

 

Reciprok fogalmának 
ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése a 
közönséges törtek körében 

Az alapműveletek 
tulajdonságainak 
(felcserélhetőség, 
csoportosíthatóság, 
széttagolhatóság) ismerete 
és alkalmazása a 
gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 
zárójelezésre vonatkozó 
szabályok ismerete és helyes 
alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat 
matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak 
megfelelő műveletsor 
felírása 

Kapott eredmény 
ellenőrzése 

Javasolt tevékenységek: 

−  Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik 

oldala a tört számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

− A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

− Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

2. Alapműveletek tizedes törtekkel 9 óra 

Elvégzi az alapműveleteket 
a racionális számok 
körében, eredményét 

Tizedes törtek összeadása, 
kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli 
osztása legfeljebb két 
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összeveti előzetes 
becslésével; 

Írásban összead, kivon és 
szoroz; 

Ismeri és helyesen 
alkalmazza a műveleti 
sorrendre és a zárójelezésre 
vonatkozó szabályokat 
fejben, írásban és géppel 
számolás esetén is a 
racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 
ismeretében ellenőrzi 
számolását, a kapott 
eredményt észszerűen 
kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségeket 
becsülni tudja, 
feladatmegoldásához 
ennek megfelelő tervet 
készít; 

A fejszámoláson és az 
írásban végzendő 
műveleteken túlmutató 
számolási feladatokhoz és 
azok ellenőrzéséhez 
számológépet használ. 

tizedes jegyet tartalmazó 
számmal gyakorlati 
feladatok megoldása során; 
a hányados becslése 

Az alapműveletek 
tulajdonságainak 
(felcserélhetőség, 
csoportosíthatóság, 
széttagolhatóság) ismerete 
és alkalmazása a 
gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 
zárójelezésre vonatkozó 
szabályok ismerete és helyes 
alkalmazása írásban és 
géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 
matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak 
megfelelő műveletsor 
felírása 

Gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségek 
becslése 

Kapott eredmény 
ellenőrzése; észszerű 
kerekítés. 

Javasolt tevékenységek: 

− Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

− A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 

− A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

− Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

− „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 
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3. Arányosság, százalékszámítás 14 óra 

Felismeri az egyenes és a 
fordított arányosságot 
konkrét helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 
egyenes arányosság 
grafikonját; 

Ismeri a százalék fogalmát, 
gazdasági, pénzügyi és 
mindennapi élethez kötődő 
százalékszámítási 
feladatokat megold; 

Ismeri az idő, a tömeg, a 
hosszúság, a terület, a 
térfogat és az űrtartalom 
szabványmértékegységeit, 
használja azokat mérések és 
számítások esetén; 

Idő, tömeg, hosszúság, 
terület, térfogat és 
űrtartalom 
mértékegységeket átvált 
helyi értékes gondolkodás 
alapján, gyakorlati 
célszerűség szerint. 

 

Egyenes arányosság 
felismerése hétköznapi 
helyzetekben 

Az egyenesen arányos 
mennyiségek felismert 
tulajdonságainak 
alkalmazása konkrét 
gyakorlati feladatok 
megoldásában 

Az egyenes arányosság és a 
mérés kapcsolatának 
felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, 
tömeg, idő 
szabványmértékegységeinek 
ismerete 

Az ismert 
szabványmértékegységek 
átváltása helyi értékes 
gondolkodás alapján 

Törtrészkiszámítási 
feladatok az egyenesen 
arányos mennyiségek 
kapcsolatainak 
alkalmazásával 

Századrész és százalék 
elnevezések párhuzamos 
használata gyakorlati 
helyzetekben 

Hon- és népismeret; 
természetismeret: 
Magyarország térképéről 
méretarányos távolságok 
meghatározása. 
A saját település, szűkebb 
lakókörnyezet térképének 
használata. 
 
Vizuális kultúra:  
valós tárgyak arányosan 
kicsinyített vagy nagyított rajza. 

Javasolt tevékenységek: 

− Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés 

esetén 

− Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), 

objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, 

a nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel 

való mérése esetén 

− Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész 

kiszámításakor először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel 

szorzás 
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− Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

 

4. Egyszerű szöveges feladatok 14 óra 

Egyismeretlenes elsőfokú 
egyenletet lebontogatással 
és mérlegelvvel megold; 

Különböző szövegekhez 
megfelelő modelleket 
készít; 

Matematikából, más 
tantárgyakból és a 
mindennapi életből vett 
egyszerű szöveges 
feladatokat 
következtetéssel vagy 
egyenlettel megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú 
egyszerű szöveges 
feladatokat 
következtetéssel vagy 
egyenlettel megold; 

Gyakorlati problémák 
megoldása során előforduló 
mennyiségeknél becslést 
végez. 

 

Matematikai tartalmú 
egyszerű szöveges feladatok 
megoldása különféle 
módszerekkel, például 
szakaszos ábrázolással, 
visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett 
egyszerű szöveges feladatok 
megoldása különféle 
módszerekkel, például 
szakaszos ábrázolással, 
visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett 
egyszerű szöveges feladatok 
megoldása különféle 
módszerekkel, például 
szakaszos ábrázolással, 
visszafelé gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségek 
becslése 

Magyar nyelv és irodalom:  
olvasási és megértési stratégiák 
kialakítása (szövegben 
megfogalmazott helyzet, 
történés megfigyelése, 
értelmezése, lényeges és 
lényegtelen információk 
szétválasztása).  
 
Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek vizuális 

megjelenítése különböző 

eszközökkel. 

Javasolt tevékenységek: 
− Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja 

a gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott 

végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után 

felajánlja a szerepcserét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek 

szemléltetése szakaszokkal 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 
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− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− meghatározza konkrét számok reciprokát. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös 
többszörös, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, 
különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, 
felcserélhetőség, csoportosíthatóság,széttagolhatóság, osztandó, osztó, 
hányados, maradék, zárójel. Közös osztó, közös többszörös. Kerekítés, 
becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték, 
alap, százalékláb. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték. 
Közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, 
bővítés,  közös nevező, reciprok, tizedestört, tizedesvessző, helyi értékes 
írásmód, racionális szám, számegyenes, kerekítés, arány, egyenes 
arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei, 
becslés , ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

III. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 
pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 
használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

1. A függvény fogalmának előkészítése 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Konkrét halmazok elemei 
között megfeleltetést hoz 
létre; 

A matematikából és a 
mindennapi életből vett 
megfeleltetések legalább 
egy lehetséges szabályának 
megadása  

Természetismeret: tájékozódás a 
térképen, fokhálózat. 
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Felismeri az egyenes és a 
fordított arányosságot 
konkrét helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság 

grafikonját. 

A matematikából és a 
mindennapi életből vett 
megfeleltetések 
tulajdonságainak 
megfigyelése, elemzése 

Tájékozódás térképen, 
nézőtéren, sakktáblán és a 
koordináta-rendszerben 

Egyenes arányosság 
grafikonjának felismerése 

Javasolt tevékenységek: 

− A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

− Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; 

torpedó játék, kültéri tájékozódási verseny 

− „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a 

koordináta-rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának 

koordinátáit közli a többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

− Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság 

grafikonjának kiválasztása 

2. Sorozatok 6 óra 

Sorozatokat adott szabály 
alapján folytat; 

Néhány tagjával adott 
sorozat esetén felismer és 
megfogalmaz képzési 
szabályt. 

 

Sorozatok létrehozása 
számokból, jelekből, 
alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, 
rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály 
szerinti folytatása 

Adott sorozat esetén 
legalább egy szabály 
felismerése és 
megfogalmazása 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-zene; 
dráma és tánc:  
ismétlődő ritmus, tánclépés, 
mozgás létrehozása, 
helymeghatározás a 
sportpályán. 

Javasolt tevékenységek: 
− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói 

saját munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 
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„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat;  

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 
38 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 
gyakorlati példák). 
Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 
jellemzői. 
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 
területlefedéssel. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 
vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 
A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 
vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérések és mértékegységek 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Meghatározza háromszögek 
és speciális négyszögek 
kerületét, területét; 

Szögtartomány ismerete; 
összehasonlítás, 
csoportosítás; szögmérés 

Technika és tervezés: 
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Ismeri az idő, a tömeg, a 
hosszúság, a terület, a 
térfogat és az űrtartalom 
szabványmértékegységeit, 
használja azokat mérések és 
számítások esetén; 

Egyenes hasáb, téglatest, 
kocka alakú tárgyak felszínét 
és térfogatát méréssel 
megadja, egyenes hasáb 
felszínét és térfogatát képlet 
segítségével kiszámolja; a 
képleteket megalapozó 
összefüggéseket érti. 

 

Terület, térfogat és 
űrtartalom mérése 
gyakorlati helyzetekben 
alkalmi és 
szabványegységekkel a 
természetes és az épített 
környezetben 

Téglalap, négyzet és 
háromszög kerületének, 
területének mérése a 
természetes és az épített 
környezetben 

Téglalap, négyzet 
kerületének, területének 
kiszámítása 

Sokszögek területének 
meghatározása 
átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú 
tárgyak felszínének és 
térfogatának mérése a 
természetes és az épített 
környezetben 

Téglatest, kocka alakú 
tárgyak felszínének és 
térfogatának kiszámítása 

Udvarok, telkek kerülete. Az 
iskola és az otthon 
helyiségeinek alapterülete. 

Javasolt tevékenységek: 

− Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

− Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok 

területe, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő 

becsült térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

− Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; 

lépcső magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, 

becsült térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült 

térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

− Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a 

saját megoldások összehasonlítása 
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− Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, 

mérése, számolása  

− Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, 

számolás) 

2. Síkbeli alakzatok 10 óra 

Ismeri a tengelyesen 
szimmetrikus háromszöget; 

Ismeri a négyszögek 
tulajdonságait: belső és 
külső szögek összege, 
konvex és konkáv közti 
különbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális 
négyszögeket: trapéz, 
paralelogramma, téglalap, 
deltoid, rombusz, húrtrapéz, 
négyzet; 

Ismeri a speciális 
négyszögek legfontosabb 
tulajdonságait, ezek alapján 
elkészíti a halmazábrájukat; 

A háromszögek és a speciális 
négyszögek tulajdonságait 
alkalmazza feladatok 
megoldásában; 

Ismeri a kör részeit; 
különbséget tesz egyenes, 
félegyenes és szakasz 
között; 

Ismeri a háromszögek 
tulajdonságait: belső és 
külső szögek összege, 
háromszög-egyenlőtlenség. 

Környezetünk tárgyaiban a 
geometriai alakzatok 
felfedezése 

Síkbeli görbék közül a kör 
kiválasztása 

Egyenes, félegyenes és 
szakasz megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a 
sokszögek kiválasztása 

Háromszögek 
tulajdonságainak ismerete 
és alkalmazása: belső szögek 
összege, háromszög-
egyenlőtlenség 

Tengelyesen szimmetrikus 
háromszögek ismerete 

Háromszögek csoportosítása 
szögeik és oldalaik szerint 

Téglalap és négyzet 
tulajdonságainak ismerete, 
alkalmazása 

 

 

Javasolt tevékenységek: 

− Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 

− Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

− Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

− Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése 
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− Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

− Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

− Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

− Tangram játék 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

Megszerkeszti alakzatok 
tengelyes és középpontos 
tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 
felhasználásával pontosan 
szerkeszt több adott 
feltételnek megfelelő ábrát; 

Ismeri a tengelyesen 
szimmetrikus háromszöget; 

Felismeri a kicsinyítést és a 
nagyítást hétköznapi 
helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus 
geometriai szoftvereket, 
tisztában van alkalmazási 
lehetőségeikkel. 

 

Tapasztalatszerzés síkbeli 
mozgásokról gyakorlati 
helyzetekben 

Egybevágó alakzatok 
felismerése a természetes és 
az épített környezetben 

Tengelyes tükrözés ismerete 
és alkalmazása 

Tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok felismerése a 
természetes és az épített 
környezetben 

Alakzatok tengelyes 
tükörképének 
megszerkesztése 

Alapszerkesztések: 
szakaszfelező merőleges, 
merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése; 
szögfelezés, szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, 
előzetes ábra készítése 

Néhány adott feltételnek 
megfelelő ábra pontos 
szerkesztése 

Technika és tervezés: 
megfelelő eszközök 
segítségével figyelmes, pontos 
munkavégzés. 

Javasolt tevékenységek: 

− Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása 

a padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

− Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  

− Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 
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− Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

4. Térgeometria 9 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb 
és a gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, 
nézetek, alaprajzok, hálók 
alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a 
hasáb és a gúla következő 
tulajdonságait: határoló 
lapok típusa, száma, 
egymáshoz viszonyított 
helyzete; csúcsok, élek 
száma; lapátló, testátló; 

Ismeri a gömb 
tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, 
a gúla, a gömb 
tulajdonságait alkalmazza 
feladatok megoldásában.. 

Környezetünk tárgyaiban a 
geometriai testek 
felfedezése 

Téglatest, kocka 
tulajdonságainak ismerete 
és alkalmazása: határoló 
lapok típusa, száma, 
egymáshoz viszonyított 
helyzete; csúcsok, élek 
száma; lapátló, testátló 

Testek közül gömb 
kiválasztása 

Építmények készítése képek, 
nézetek, alaprajzok, hálók 
alapján 

Testekről, építményekről 
nézeti rajzok, alaprajzok, 
hálók készítése 

. 
 

Technika és tervezés: 
téglatest készítése, 
tulajdonságainak vizsgálata. 
 
Vizuális kultúra: egyszerű 
tárgyak, geometriai alakzatok 
tervezése, makettek készítése. 

Javasolt tevékenységek: 

− Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

− Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

− Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

− Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

− Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  
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− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, 
űrtartalom és mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei, 
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, 
tompaszögű, egyenlő szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet, 
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, 
szakaszfelező merőleges, szögfelező  félegyenes, test, kocka, téglatest, 
lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet .  

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél V. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, 
lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 
elemzőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 
adatoknak megfelelő ábrázolási módot 
kiválasztja, és az ábrát elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, diagramon 
ábrázol hagyományos és digitális 
eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 
megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adatokat 
gyűjt ki táblázatból, olvas le 
hagyományos vagy digitális forrásból 
származó diagramról, majd 
rendszerezés után következtetéseket 
fogalmaz meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot számol, 
megállapítja a leggyakoribb adatot 
(módusz), a középső adatot (medián), 
és ezeket összehasonlítja. 

 

Adatokat, táblázatokat 
és diagramokat 
tartalmazó források 
felkutatása (például 
háztartás, sport, 
egészséges életmód, 
gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak 
értelmezése és 
ábrázolása 
(oszlopdiagram, 
kördiagram, 
vonaldiagram, 
pontdiagram) 
kisméretű mintán 

A hétköznapi életből 
gyűjtött adatok 
táblázatba rendezése, 
ábrázolása 
hagyományos és 

Technika és tervezés: 
menetrend adatainak 

értelmezése; 

kalóriatáblázat vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: 
adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információ-megjelenítés.  
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digitális eszközökkel 
kisméretű minta 
esetén 

Azonos adathalmazon 
alapuló kördiagram és 
oszlopdiagram 
összehasonlítása 
becslés alapján 
kisméretű minta 
esetén 

Táblázatból 
adatgyűjtés adott 
szempont szerint 

Átlag fogalmának 
ismerete, alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

− Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

− Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

2. Valószínűség számítás 5 óra 

Valószínűségi játékokat, kísérleteket 
végez, ennek során az adatokat 
tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 
digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 
lehetséges kimeneteleket, játékában 
stratégiát követ; 

Ismeri a gyakoriság és a relatív 
gyakoriság fogalmát. Ismereteit 
felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és 
a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” 
kijelentések megfogalmazásánál. 

Egyszerű valószínűségi 
játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok 
és kísérletek adatainak 
tervszerű gyűjtése 

A „biztos”, a 
„lehetséges, de nem 
biztos” és a 
„lehetetlen” 
események 
felismerése 

 

 

Javasolt tevékenységek: 

− Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett 

színes golyókkal 

− Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” 

események megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére 

csoportmunkában: valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó 

eseményeket írunk kártyákra (például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs 

piros; van kék; van két egyforma szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a 
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kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, 

amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísérletek végén elemzés: melyik a jó kártya, 

melyik rossz, melyiket választanád 

− Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 

kísérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

− Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk egy 

számot (bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek van 5 

korongja; körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal tippel, 

például kékre fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta el, 

elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak a 

korongjai 

− 10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, 

ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, 

hova jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

− „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva 

a dobott számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a 

tanuló nyeri, aki igazat állít 

− „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére 

(például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a 

„lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát 

követ; 

− ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; 
„lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” esemény. 

 

A fejlesztés 
várt 

eredményei a 
6. osztály 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

− állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.. 

Számtan, algebra 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok 

esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az 

ezekkel képzett számokat a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 

100-zal való oszthatóság szabályait; 
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− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal 

való osztási maradékuk szerint csoportosítja. 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok 

esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az 

ezekkel képzett számokat a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 

100-zal való oszthatóság szabályait; 

− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal 

való osztási maradékuk szerint csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő 

törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek 

esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és 

tizedes tört alakját. 

− meghatározza konkrét számok reciprokát. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb 

kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot 

ábrázol, megadott pont koordinátáit leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

Geometria 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság 

szerint összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 
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− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, 

szögfelezőt, merőleges és párhuzamos egyeneseket szerkeszt, 

szöget másol. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása. 
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Történelem 6. évfolyam 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 
tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 
tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 
illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 
keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 
műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 
történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 
fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének 
a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 
más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 
megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 
történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 
tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 
fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 
kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 
eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 
kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 
felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 
ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része 
a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 
tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 
használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 
történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 
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fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 
és aktív állampolgárrá nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 
feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 
következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 
történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 
elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 
történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 
események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 
életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 
követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 
tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 
lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 
önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, 
hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és 
jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és 
kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 
örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 
technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 
során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 
azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 
egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 
évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a 
tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben 
meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában 
feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 
jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 
Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 
ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 
történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 
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projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 
szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó 
Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz 
kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, 
személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul 
elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat 
utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt 
tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a 
tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek 
köre természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, 
érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de 
mindenképpen elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is 
támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 
történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése 
és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 
tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan 
kötelező témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál kevesebb 
lett. A meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 
80 %-át veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 
alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a 
tanár által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák 
alkalmazására. Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott 
helytörténeti vagy egyéb témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. 
múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés), illetve tantárgyközi projektek megvalósítására. 
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6. ÉVFOLYAM 
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
6. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 
TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 
ÓRAKERET A 

KERETTANTERV SZERINT 
6. ÉVFOLYAMRA JUTÓ 

ÓRAKERET 

KÉPEK ÉS PORTRÉK A KÖZÉPKORI MAGYAR 

ÁLLAM VIRÁGKORÁBÓL 
10 +2 

ÚJ LÁTÓHATÁROK 11  

PORTRÉK ÉS TÖRTÉNETEK MAGYARORSZÁG 

KORA ÚJKORI TÖRTÉNETÉBŐL 
14  

ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON 6  

FORRADALMAK KORA 5 +2 

A MAGYAR NEMZETI ÉBREDÉS ÉS 

POLGÁROSODÁS KORA 
15  

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A POLGÁROSODÁS 

HATÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN  
7  

ÖSSZESEN  68 ÓRA 72 ÓRA 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 
királyportrék 

a 14–15. 
századból 

• Károly és az 
aranyforint. 

• Nagy Lajos, a 
hódító. 

• Luxemburgi 
Zsigmond, a 
császár. 

Fogalmak: 
aranyforint, 
kormányzó, végvár, 
szekérvár, zsoldos. 
 
Személyek: I. (Anjou) 
Károly, I. (Nagy) 
Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi 
János, I. (Hunyadi) 
Mátyás. 
 
Kronológia: 1335 a 
visegrádi 
királytalálkozó, 1456 
a nándorfehérvári 
diadal, 1458–1490 
Mátyás uralkodása. 

• A mondák és a valóság 
közötti kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

• Tematikus térkép 
értelmezése és/vagy 
térképvázlat készítése 
Nagy Lajos 
hódításairól/Hunyadi 
János hadjáratairól. 

• A tanult történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

Hunyadi 
János, a 

törökverő 

• Hunyadi János, a 
sokoldalú 
hadvezér. 

• A 
nándorfehérvári 
diadal. 

Hunyadi 
Mátyás, a 
reneszánsz 
uralkodó 

• Mondák és 
történetek 
Mátyás királyról. 

• A fekete sereg. 
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• Mátyás 
reneszánsz 
udvara. 

 
Topográfia: 
Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, 
Csehország, 
Nándorfehérvár.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes 

uralkodócsaládok szerint. 
• A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció 

segítségével). 
• Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett 

képzeletbeli látogatásról.  
• A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése 

és feldolgozása. 
• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 
felfedezések 

• A felfedezők útjai. 
• A világkereskedelem 

kialakulása. 
• Gyarmatosítás 

Amerikában: az 
őslakosság sorsa, 
ültetvények és 
rabszolgák. 

Fogalmak: 
gyarmat, 
manufaktúra, 
tőkés, 
bérmunkás, 
kapitalizmus, 
bank, tőzsde, 
részvény, 
reformáció, 
református, 
evangélikus, 
ellenreformáció 
és katolikus 
megújulás, 
jezsuiták, 
vallási türelem, 
felvilágosodás. 

 

• A nagy felfedezők 
útjainak 
bemutatása 
térképen. 

• A céhek és a 
manufaktúrák 
összehasonlítása. 

• A 
világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 

• A reformáció és 
katolikus 
megújulás 
hatásának 
feltárása az 
anyanyelvi kultúra 

Korai kapitalizmus • A tőkés gazdálkodás 
kibontakozása és a 
polgárosodó életmód. 

• A manufaktúrák, a 
világkereskedelem 
kialakulása. 

• Az első bankok és 
tőzsdék. 

A vallási megújulás • Egyházi 
reformtörekvések a 
kora újkorban. 
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• Reformáció és 
katolikus megújulás. 

• Az anyanyelvi kultúra 
és oktatás felvirágzása 
magyar példák 
alapján. 

• Vallási türelem 
Erdélyben. 

Személyek: 
Kolumbusz 
Kristóf, 
Magellán, 
Luther Márton, 
Kálvin János, 
Károli Gáspár, 
Pázmány Péter, 
Kopernikusz. 

 
Kronológia: 
1492 Amerika 
felfedezése, 
1517 a 
reformáció 
kezdete. 

 
Topográfia: 
Spanyolország, 
India, Kína, 
London, 
Sárospatak. 

és oktatás 
területén. 

• Érvelés a vallási 
türelem mellett. 

Az új világkép 
kialakulása  

• A 
természettudományok 
fejlődése: a 
kopernikuszi fordulat. 

• A középkorit felváltó 
világkép: a 
felvilágosodás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 
• Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól 

készült fotók alapján. 
• A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó 

templomok megtekintése. 
• Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
• Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának 

bemutatása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 
• Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 
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TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 
hősei 

• II. Lajos és a 
mohácsi csata. 

• Buda eleste és az 
ország három 
részre szakadása. 

• A várháborúk 
hősei (pl. Dobó; 
Zrínyi, a szigetvári 
hős). 

Fogalmak: 
szultán, 
janicsár, török 
hódoltság, 
kuruc, labanc, 
szabadságharc, 
trónfosztás. 

   

Személyek: I. 
Szulejmán, II. 
Lajos, Dobó 
István, Bocskai 
István, Bethlen 
Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő 
és hadvezér), II. 
Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia. 

 
Kronológia: 
1526 a mohácsi 
csata, 1541 
Buda eleste, 
1552 Eger 
védelme, 1686 
Buda 
visszafoglalása, 
1703–1711 a 
Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: 
Mohács, Eger, 
Erdélyi 
Fejedelemség, 
Pozsony, Bécs. 
 

• A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és 
térkép alapján. 

• A három részre 
szakadt ország és a 
fontosabb török 
hadjáratok 
bemutatása 
tematikus 
térképen.  

• A török- és 
Habsburg-ellenes 
harcok hőseiről 
szóló történetek 
elbeszélése, 
irodalmi szövegek 
felidézése. 

• Képek, ábrázolások 
gyűjtése és 
azonosítása, 
filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes 
háborúk hőseiről és 
eseményeiről. 

• A három részre 
szakadt ország 
térképének 
értelmezése. 

• Annak a 
bemutatása, hogy 
milyen hatással volt 
a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

• II. Rákóczi Ferenc 
életútjának és 

Bocskai, Bethlen és 
Zrínyi 

• Bocskai István 
fejedelem, a 
hajdúk vezére. 

• Bethlen Gábor, 
Erdély fejedelme. 

• Zrínyi Miklós, a 
költő és hadvezér. 

• Buda visszavétele: 
a török kiűzése. 

II. Rákóczi Ferenc és 
szabadságharca 

• Rákóczi fordulatos 
életpályája 
Munkácstól 
Rodostóig. 

• Történetek a 
Rákóczi-
szabadságharc 
idejéből. 

• A szatmári béke: 
függetlenség 
helyett 
megbékélés a 
birodalommal. 

Mária Terézia  • Mária Terézia, a 
családanya és 
uralkodó. 

• Intézkedései 
Magyarországon. 

• A magyar 
huszárok és a 
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berlini 
huszárcsíny. 

• Főúri kastélyok a 
művelődés 
szolgálatában (pl. 
Eszterháza, 
Gödöllő). 

személyiségének 
bemutatása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
• Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és 

eseményeiről. 
• Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása. 
• Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
• A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
• A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
• Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Javasolt 
tevékenységek 

Élet a török 
hódoltság kori 

Magyarországon – 
egy konkrét 
település (pl. 

Debrecen vagy 
Kecskemét) 

bemutatásával  

• A török uralom. 
• A mezőváros 

élete. 
• Szarvasmarha-

kereskedelem.  

Fogalmak: 
nemzetiség, 
ortodox, barokk. 

 
Topográfia: 
Debrecen, 
Temesvár. 
 

• A kora újkori 
életmód 
összehasonlítása a 
maival. 

• A török kori 
mezővárosok 
mindennapjainak 
bemutatása 
különböző gyűjtött 
források alapján.  

• A 15. századi és a 
18. század végi 
magyarországi 
etnikai viszonyok 
összehasonlítása 
térképen, illetve 
táblázatban vagy 
diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi 
Magyarországon – 

egy konkrét település 
(pl. Temesvár) 
bemutatásával 

• Magyarország 
újranépesülése és 
újranépesítése. 

• Népek és vallások 
együttélése. 

• A barokk 
városépítészet. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése 

tematikus térkép segítségével. 
• Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
• Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
• Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
• Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari forradalom • Gyapotból pamut. 
• A textilipar 

fejlődése. 
• A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, 
vasútépítés. 

• Gyerekek és 
felnőttek 
mindennapjai egy 
iparvárosban. 

Fogalmak: ipari 
forradalom, gyár, 
szabad verseny, 
tömegtermelés, 
munkanélküliség, 
forradalom, 
diktatúra. 

 
Személyek: James 
Watt, Edison, 
Bonaparte 
Napóleon. 

 
Kronológia: 1789 a 
francia 
forradalom, 1815 a 
waterlooi csata. 

 
Topográfia: Párizs, 
Habsburg 
Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

• Vélemény 
megfogalmazása a 
technikai fejlődés 
előnyeiről és 
hátrányairól. 

• A francia 
forradalom 
értékelése; 
pozitívumok és 
negatívumok 
azonosítása. 

• Napóleon alakjának, 
történelmi 
szerepének 
megítélése 
különböző források 
alapján. 

Társadalmi-
politikai 

forradalom 

• A köztársaság 
kísérlete 
Franciaországban. 

• A forradalmi terror. 
• Napóleon a császár 

és hadvezér. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok 

alapján. 
• Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
• Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
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• Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 
 

• Széchenyi István 
alkotásai. 

• A 
jobbágyfelszabadítás 
kérdése. 

• A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra 
ügye. 

Fogalmak: 
országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
sajtószabadság, 
cenzúra, 
miniszterelnök, 
honvédség, 
kiegyezés. 

 
Személyek: Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos, Bem 
József, Görgei Artúr, 
Klapka György, 
Ferenc József, Deák 
Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor, 
1848. március 15. a 
pesti forradalom, 
1849. október 6. az 
aradi kivégzések, 
1867 a kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, 
Pákozd, Isaszeg, 
Világos, Komárom, 
Arad, Osztrák-
Magyar Monarchia. 

• A reformkor 
legfontosabb 
problémáinak 
bemutatása. 

• 1848. március 15-e 
eseményeinek 
felidézése képek, 
dokumentumok, 
visszaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy 
dramatikus 
jelenetek 
segítségével. 

• A kor történelmi 
szereplőinek 
jellemzése; 
tevékenységük 
bemutatása. 

• A zsidóság pozitív 
szerepe a 
szabadságharcban. 

• A tavaszi hadjárat 
hadmozdulatainak 
végigkövetése 
térképen. 

• A szabadságharcot 
követő megtorlás 
néhány konkrét 
esetének 
bemutatása (aradi 
vértanúk, a 
zsidóságot sújtó 
közösségi 
büntetés) 

A forradalom • A március 15-i 
események és a 12 
pont. 

• Kossuth Lajos 
szerepe. 

• Az áprilisi törvények. 
• A Batthyány-

kormány. 

Képek a 
szabadságharc 

történetéből 

• Történetek a 
szabadságharc 
idejéből. 

• Görgei Artúr, a 
hadvezér. 

• A tavaszi hadjárat. 
• A Függetlenségi 

nyilatkozat. 
• A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 

A kiegyezés • Az ellenállás formái. 
• Deák Ferenc 

szerepe. 
• A kiegyezés 

megkötése. 
• Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 
megszületése. 
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• A kiegyezés 
értékelése.   

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
• Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
• Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események 

összefüggéseiről. 
• Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
• Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
• Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
• 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
• Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
• Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák 

Ferencről. 
• Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet 

betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 
 
Minimum követelmény 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
 

• tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
• ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 
              ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; képes felidézi a magyar 
nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség 
megnyilvánulásaira;  

• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 
Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 
középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 
népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 
történelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 
• képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
• képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  
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• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
• használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való 
elhelyezésére; a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket 
hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, 
csaták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
• különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 
történelmi fogalmakat; 

• tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 
mutat be; 

• egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
• meghallgatja mások véleményét, érveit; 
• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
• a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 

meg; 
• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról, és alátámasztja azokat; 
• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
• felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 

életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, 
illetve a mai korral; 

• példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

A tanuló az 6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, 

egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 
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Hon- és népismeret 6. évfolyam 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 
sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 
biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az 
otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a 
Magyarországon élő népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 
vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a 
különböző tanítási területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar 
népi kultúra értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit 
megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 
A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 
őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek 
óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 
kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 
emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 
A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 
hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 
nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 
valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 
is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-
medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 
felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 
programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 
ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 
Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 
természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 
beilleszkedésükhöz.  
A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 
néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a 
néphagyományok élményszerű megismerésére.  
A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 
megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 
gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 
valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 
közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 
formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely 
életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 
elsajátítására.  
A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is alkalmazható 

a Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak 

értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között az 

önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív 

tevékenységekben való részvétel is.  

Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 
(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 
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elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, 
hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt 
élénkítő feladatok.  
 
A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 
stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 
hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 
felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 
céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források 
feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak 
megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 
gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 
kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 
viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a 
hagyományos auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 
Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 
népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni 
tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 
dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 
képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos 
helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása 
érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit 
felhasználva mutatja be a választott témát.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 
alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 
együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 
életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 
társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 
magyarázatokat fogalmaz meg.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 
szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, 
amelyek hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. 
Fejlődik, alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas 
tanulás folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít 
bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők 
vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 
megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének 
befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 
együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi 
illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a 
művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a 
szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, 
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népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód 
megtartására.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 
foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 
alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 
képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 
munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. 
A tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja 
a másokkal való együttműködést.  

6. évfolyam 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század 
fordulójára – jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 
tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 
folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 
jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 
visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén 
keresztül nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  
A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-
zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, 
népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével 
bővíti tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő 
tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  
A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a 
tanulók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken 
keresztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói 
munkaformák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő 
együttműködés. A pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az 
önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet 
játszik a személyes érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók 
önálló gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a 
prezentációs készség fejlesztésének.  
Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható 
témahetek, tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az 
ismeretek többféle kontextusban történő vizsgálatát. 
Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:  
1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei  
2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 
3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 
4./ Hungarikumok  
A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető 
tájházba vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben 
találkozzanak a tárgyi kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek 
múzeumpedagógiai foglalkozáson. 
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A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Az én világom, helyi projekt 6 + 2 
Találkozás a múlttal 20 
Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Az én világom 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 +2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

− megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

− megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

− önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

− Ok-okozat összefüggések felismertetése 

− Kommunikációs készség fejlesztése  

− Az önálló ismeretszerzés erősítése  

− Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

− A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

− Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

− Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

− Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

− Családi történetek, családfa  

− Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

− A település jellegzetes mesterségei  

− Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

− A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, 

néphagyományai 
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FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 
környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

− Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

− A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni 

behatárolása, családi időszalag készítése 

− A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

− A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

− A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

− érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának 

elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

− megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is 

törekszik ennek megvalósítására. 

− tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

− a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

− ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

− megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó 

erejére; 

− szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

− meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének 

meghallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ok-okozat összefüggések felismertetése 

− Kommunikációs készség fejlesztése  

− Az önálló ismeretszerzés erősítése  

− A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

− Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

− A változások felismerésének erősítése 

− A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

− Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

− A lakókörnyezet funkciójának megértése 

− Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

− A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

− A konyha és az ételkészítés eszközei 

− A szoba berendezése, bútorzata 

− A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

− A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

− Őszi jeles napok, ünnepek  

− Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

− Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

− Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

− Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

− Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

− A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

− Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

− Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

− A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

− A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

− A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok 

− Hétköznapi és ünnepi viselet 

− Hagyományos paraszti ételek 

− A népi táplálkozás jellemzői 

− A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

− Gyermekjátékok 

− A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 
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− A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, 
konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  
ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, 
bölcsőske, regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, 
böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, 
pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, 
gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;  
szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 
pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, 
fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 
játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 
keresztelő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

− A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

− A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző 

háztípusok kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez 

kapcsolódó háztípus grafikus ábrázolása 

 

− Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, 

családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

− Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó 

játékok megtanulása és eljátszása  

− Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

− A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez 

kapcsolód szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

− A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  

− Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

− Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 
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− A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

− Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

− Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények 

megosztása az osztályközösségben.  

− Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

− Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

− A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

− A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

− A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

− Gyermekmondókák gyűjtése 

− Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok 

összeállítása a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, 

piac, hivatal, színház 

− A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása 

csoportmunkában  

− Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott, 

ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be 

tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

− helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített 

örökségekre; 

− nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

− életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

− tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nemzeti identitástudat erősítése 

− A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

− Az önálló ismeretszerzés támogatása  

− Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

− Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

− Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

− Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

− A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

− A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

− Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

− A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

− A hungarikumok  

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti összetartozás, haza, 
hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

− Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

− Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

− Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

− Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy 

monda  dramatikus bemutatása 

− Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, 

digitális tartalmak segítségével 

− A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése  

− Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek 

jelölésével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 

 
Minimum követelmény  
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A tanuló az 6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
 
- család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 
környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 
- jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, 
konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  
- ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, 
bölcsőske, regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, 
böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, 
pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, 
gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;  
- szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 
pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, 
fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 
játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 
keresztelő 
- néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 
összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 
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Etika 6. évfolyam 

Helyi tanterv 

Célok 
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 

környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 

személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 

vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 

fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 

alakuló értékrendjének tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 

erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. 

Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 

meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy 

érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

A tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a 

tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé 

tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek 

megoldásában. 

Kompetenciák 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási 

útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a 

célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 

gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 

álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra 

támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok 

kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon 

alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett 

feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek 

tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális 

önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A 

tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési 

lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, 

médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben 

a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az 

események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket 

von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, 

a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való 

törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi 

állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a 

döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók 

önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, 

projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése 

drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, 

vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, 

amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése 

révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor 

erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a 

döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Pedagógiai alapelvek 

− A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre 

buzdítás. 

− A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

− Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

− A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 
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lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti 

differenciálásra. 

− Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

− Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

− Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

− A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 

megismerése és megőrzése alapfeladat.  

− A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni 

és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A 

hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló 

munkáiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok 

megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív 

tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport 

együttműködésének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 

rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, 

pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az 

alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi 

kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

6. évfolyam 

A 6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a 

többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a 

rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A 

tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak 

a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az 

éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul a 

saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját 

érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–

12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A 

serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a 

csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek 
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az önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi 

életben megnyilvánuló igazságtalanságokra.  

A 6. évfolyamon az etika tantárgy óraszáma 36 óra. 

Témakörök 

Témakör neve Óraszám 

1. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem 

a társadalomban 

12 

2. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

3. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

12 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: A TÁRSAS EGYÜTTÉLÉS KULTURÁLIS GYÖKEREI: NEMZET – HELYEM A TÁRSADALOMBAN 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy 
ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

• érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, 
értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek 
közösségmegtartó szerepét; 

• azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai 
dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

• értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

• a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 
csoportnormákat és a saját értékrendjét. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 
határait egyéni élethelyzeteiben; 

• azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 
módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová 
fordulhat segítségért; 

• fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy 
Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

• ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy 
miért fontos ezek megőrzése; 

• azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális 
szemlélet meghatározó elemeit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A közösségek összetartó ereje 

• Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 
nyelvi-kulturális közösség 

• Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 

• A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység 
értékelése 

• A közösségek értékei 

• A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, 
önzetlenség, felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, 
és ezek hiányának a következményei 

• Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű értékelése 
a befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából 

• Az alapvető gyermekjogok megismerése 

• A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme 

• A közösségek működése 

• Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 

• A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 

• A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 

• Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

• A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

 

FOGALMAK 
csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, 

igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 

TÉMAKÖR: A TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGŐRZÉSE ÉS A FENNTARTHATÓ JÖVŐ 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 
megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

• felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

• döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a 
fenntarthatóság megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, 
társadalmi problémák kezelése érdekében; 

• megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen 
feltételek támogatják.  
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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• folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel 
vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

• megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a 
globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai 
felvetéseket; 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

• Létezésünk feltételei 

• Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 

• A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és környezeti 
szinten 

• A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

• Fejlődés: értékek és veszélyek 

• Ember és környezete viszonyának értelmezése 

• A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 
élőlények, köztük az ember életére 

• A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - 
minőségére ható jellegzetessége 

• Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai 
eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek 
reflektív vizsgálata 

• Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

• A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 

• A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének 
megfogalmazása 

• Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

FOGALMAK 
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 

takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: AZ EURÓPAI KULTÚRA HATÁSA AZ EGYÉN ÉRTÉKRENDJÉRE 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek 
érvényesítésére;  

• képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

• reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás 
hitelességére; 

• képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, 
szokás- vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

• feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az 
emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

• értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

• értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 
eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre 
támaszkodó történeteteket; 

• összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 
jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

• a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott 
történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből 
példákat hoz; 

• saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a 
kölcsönös tolerancia elveit. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Kérdések és válaszok a világról 

• A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 

• Az információk elemzése a hitelesség alapján 

• A logikai érvelések gyakorlása 

• A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 

• Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

• A helyes és a helytelen dilemmái 

• Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

• Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

• A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

• Személyes erkölcsi elvek feltárása  

• Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

• A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

• Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

• A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen 
keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

 

FOGALMAK 
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, 

vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 

Értékelés 

Az értékelés eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Elsősorban a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése- szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Félévkor ér év végén érdemjegyet kapnak 
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a tanulók. A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek. Fontos szerepet 

kap az egyéni és a csoportos önértékelés. 

 

A számonkérés formái és szempontjai: 

• a tanórákon való aktív részvétel és hozzáállás 

• hozzászólások a témákhoz, a beszélgetésbe való bekapcsolódás 

• projektmunkák, prezentációk, PowerPoint, kiselőadások készítése megadott témákban 

• beszélgetés 

• csoportos és páros tevékenységek 

• kooperációs munkák 

• munkalapok feladatainak értékelése 

• tesztek 

• rajzok 

• gyűjtőmunka, információkeresés az Internetről 

• plakát, poszter 

A továbbhaladás feltételei, vizsgakövetelmények 

 
Témakörök, fogalmak: 

• Egyéni és közösségi érdek 

• A gyermekek jogai 

• Az otthonom 

• Nemzetek, nemzetiségek 

• Értékeink és szükségleteink 

• Hátrányos helyzetek 

• Adok és kapok, a kölcsönösség 

• A technikai fejlődés 

• Az ökológiai lábnyom, a környezetvédelem 

• A reklám és a fogyasztás 

• A média és az Internet hatásai 

• Az önismeret 

 

A tanuló  

• legyen képes a követelményekben szereplő fogalmakat értelmezni és elmagyarázni, 

• legyen képes a megadott témákban saját véleményét, nézőpontját életkorának 

megfelelő szókinccsel, kulturáltan kifejteni, 

• legyen képes a megadott témákban kulturáltan vitázni és saját véleménye mellett 

érvelni, 

• a tanévben előfordult témakörökből a feltett kérdésekre válaszolni. 
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Természettudomány 6. évfolyam 

 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 
műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 
Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris 
keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 
Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi 
tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a 
történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína 
(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűségek, 
rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek megfelelően a 
természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes természeti 
rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára 
releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált 
szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is 
elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével 
érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem 
csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. 
múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, 
problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval 
több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 
amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a 
későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen 
kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a 
természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem 
tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 
megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges megértési 
problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás memóriakapacitására, a 
kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már 
részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja inkább a fogalmi 
megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi problémamegoldást kínál. 
Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák csoportmunkában 
(projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. Megfelelően használja a 
kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek mindig világos a célja, és a 
manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. Hangsúlyozza a kísérleti 
problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény becslésére 
(hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus gondolkodást, és nem 
a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a 
természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a 
tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre 
önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 
tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló 
össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az 
önirányító tanulás képességét is erősíti.  
A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 
természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja 
világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  
A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte 
és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és 
fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek 
számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól 
alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az 
értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően 
gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok 
mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus 
gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel 
a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör 
fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök 
tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen 
például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi 
megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az 
induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 
gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon 
gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló 
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői 
szerepet vállalhat.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves 
korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, 
amelyek akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő 
hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, 
amit felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák 
közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi 
hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet 
használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés 
kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban 
gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni 
pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok 
kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 
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5–6. évfolyam 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 
fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 
biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek 
alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok 
világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát 
azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton 
a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a 
természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 
tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a 
természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos 
tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat 
során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az 
ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 
önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető 
képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség 
nélkül is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen 
formában, ami ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más 
manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a 
tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és 
begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét 
a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű 
kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a 
felsőbb évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 
feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 
amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás 
fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a 
másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 
tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a 
kört, az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet 
kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és 
élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint 
a fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet 
felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és 
lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és 
változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 
felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a 
természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi 
vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi 
felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 6. 

A témakörök áttekintő táblázata: 6. osztály Heti 2 óra, éves óraszám 72 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 3 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 11 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 
problémái 

9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 10 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 10 

Az energia 6 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 

Topográfiai alapismeretek 7 

− TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

− életközösségként értelmezi az erdőt; 

− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők 

életközössége esetén; 

− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

− példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

− tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők 

kialakulásában 
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− A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

− Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

− Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

− Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

− A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

− Erdei életközösség megfigyelése terepen 

− FOGALMAK 

− erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

− Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

− Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

− Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

− Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

− Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

− Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

− TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

− megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek 

életközösségeit; 

− életközösségként értelmezi a mezőt; 

− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek 

életközössége esetén; 
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− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

− példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

− tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők 

kialakulásában 

− A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek 

esetén 

− A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

− Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

− A természeti és a kultúrtáj 

− A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

− Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

− FOGALMAK 

− síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, 

szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

− Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

− Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

− A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

− Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több 

természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával 

− Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több 

természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával 

− A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

− TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

− életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

− összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és 

vízparti életközösségek esetén; 

− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

− táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti 

növény- és állatfajokból;  

− példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

− tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

− A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

− A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

− Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

− A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

− A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

− Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

− FOGALMAK 

− hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, 

költöző madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, 

vízgazdálkodás, vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

− Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 
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− Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 

− Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban 

történő rögzítése 

− Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének 

modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

− Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

− TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

− tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

− tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

− látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

− érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

− tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

− Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

− A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

− Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

− A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

− Táplálékpiramis 

− Elhízás és kóros soványság 

− Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

− A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

− FOGALMAK 

− szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, 
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egészség, betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, 

koleszterinszint) elemzése 

− Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

− Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

− Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban 

− Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

− Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

− Egészséges étkezési napirend összeállítása 

− A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

− Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

− A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

− TÉMAKÖR: Az energia 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

− példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

− megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Energiahordozók csoportosítása 

− Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

− A bányászat környezeti hatásai 

− Légszennyező anyagok és hatásaik 

− FOGALMAK 

− megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, 

szénféleségek, kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, 

üvegházhatás, globális éghajlatváltozás 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 
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− Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti 

hatásaira 

− Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

− Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

− TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható tulajdonságait; 

− példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

− tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

− ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

− felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni 

tevékenység hatásait;  

− magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a 

felszínformálás közti összefüggéseket;  

− magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A gyűrődés és a vetődés folyamata 

− A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

− Néhány jellegzetes hazai kőzet 

− Talajképződés folyamata 

− Talajpusztulás problémája 

− Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, 

ökológiai kertművelés) 

− Belső és külső erők hatásai 

− A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

− Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

− FOGALMAK 

− gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, 

tápanyag, komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, 
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munkavégző-képesség 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli 

hegységben 

− Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 

stb.) 

− Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-

tartalom) 

− A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter 

készítése 

− A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

− „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

− „Minivulkán” készítése 

− A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó 

edények segítségével 

− A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

− Túrázó „minilexikon” összeállítása 

− „Zsebkomposzt” készítése 

− Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

− Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes 

vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon 

− TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

− jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

− értelmezi az évszakok változását; 

− értelmezi az időjárás-jelentést; 

− piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az éghajlat elemei 

− A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

− Időjárás-jelentés 

− Várható időjárás 

− Időjárási piktogramok 

− FOGALMAK 

− időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

− Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

− Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

− Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

− Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok 

viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése 

írásban, grafikonok, rajzok segítségével 

− TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

− JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

− TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− meghatározza az irányt a valós térben; 

− érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

− tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; megfogalmazza Európa és Magyarország 

tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

− ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

− felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

− bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat 

és a szomszédos országokat. 

− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

− Tájékozódás a földgömbön 

− Földrészek, óceánok  

− Nevezetes szélességi körök 

− Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

− Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 
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− Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

− Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

− FOGALMAK 

− földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, 

torkolat 

− JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

− Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

− Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat 

segítségével 

− Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

 

Minimum követelmények : megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit, 

táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze.  -Összehasonlítja a rétek és a 

szántóföldek életközösségeit, táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze. -

Megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit, táplálékláncokat és 

azokból táplálékhálózatot állít össze. -Felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, 

szerveit, érti a kamaszkori testi és lelki változásokat. -Példákat hoz a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások felhasználására, felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, 

a földrengés és a vulkáni tevékenység hatásait; 

-Megnevezi az éghajlat fő elemeit. -Felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző 

méretarányú és ábrázolásmódú térképeken. -Felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai 

álló- és folyóvizeket. 
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Angol nyelv 6. évfolyam 

Élő idegen nyelv - Helyi tanterv 

Célok és feladatok 

 
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs 

céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen 

nyelven ismereteket szerezni. Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a 

szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a 

készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját 

gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

 

A 6. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4-5. évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a 

nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás 

folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. A 6. évfolyamtól 

változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt 

tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való 

biztatással kell segíteni.  

 

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 

nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, 

hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 

tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi 

ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló 

ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését 

és szerkezetét. 

 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek 

fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 

tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő 

tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 

Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 

szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban 

történhessen. 
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek 

felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más 

tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák 

kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 

A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész 

életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan 

fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival 

közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 

Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 

véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, 

további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik 

az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely 

során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket 

logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 

csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 

melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 

növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
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A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az 

anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad 

a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 

foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 

tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő 

leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, 

hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége 

fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy 

nonverbális elemekkel segítve történik.  

 

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 

nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban majd egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 

kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 

időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas 

tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően 

kommunikál az élő idegen nyelven. 

 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 

elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg 
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olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást 

élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán 

kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek 

esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek 

(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat 

az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját 

kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról 

szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú 

tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk 

kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, 

valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik 

a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma 

erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb 

nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 

szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki 

képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 

megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 

ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 
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kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és 

digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a 

tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi 

helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. 

Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

 

A 6. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 
ölel fel. 
 

 1-4. 
évfolyam 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem 

mérhető 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 
idegen 
nyelv 

- - - A1 A2 

 
Általános tantervű óraháló a negyediktől a nyolcadik osztályig 

 

Évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 3 3 3 

Éves óraszám 108 108 108 108 108 

Tananyag Young Stars 3 Get To The 
Top 1 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 2 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 3 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 3-4 
Revised 
Edition 

KER szint A1- A1 A1.2 A2.1 A2.2 

 
A 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 
Használt tankönyv: Get to the Top 2 Revised Edition 
 

6. évfolyam 
 
Az 6. évfolyamra a kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 

érkezik a tanuló.  A 6. évfolyamon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 

ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 

kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a 

digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási 

szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes 

nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos 

munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok 

esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  
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Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 

ismerkedik meg a tanuló. Míg 4-5. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli 

nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A 

Nat-ban megnevezett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a 

beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, 

valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési 

körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási 

szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő 

kommunikáció és szövegértés is. 

 

A 6. évfolyamon a tanuló a 4. és 5. évfolyamokon már megismert témakörökkel és 

tartalmakkal találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A 

témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok 

révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre bonyolultabb tartalmak megértésére 

és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is 

megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat 

dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 

aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek 

között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az 

osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a 

tanórán kívül szerzett ismeretekre tudatosan építsünk. Az országismereti témakörök bővülése 

és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő 

kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

 

Az 5-6. évfolyam során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló 

egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. 

Miután megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási 

stratégiákkal. Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

 

A kerettanterv és a helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, 

azokra épülnek. 

 

Angol nyelvi funkciók a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 

OK.) 
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− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

− információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are 

you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 

July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? 

Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 

haven’t.) 

− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Happy Easter!)  

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

− véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 

think? I think …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s 

your opinion about …? I think …) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for 

me?)  

− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

− akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like 

…)  

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 

Sorry, I can’t.)  

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come 

to the cinema? Yes, sure.)  

− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d 

like to invite you to my party.) 

− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 

thank you. Thank you.) 

− betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
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− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 

the text, please.) 

 
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 

− létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who 

is he? What’s that?) 

− szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? 

I’m not listening. I’m leaving.) 

− létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 

he…? Who was  there? What was that?) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

− birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother …) 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

− mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 

third…) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs.) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

− minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

− szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 

those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 

some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 
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any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

A témakörök áttekintő táblázata az óraszámokkal 

Témakör neve Óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk – Personal 
topics and topics concerning immediate environment and nature 

33 

Közéleti témák és szituációk – Public matters 5 

Osztálytermi témák és szituációk – Topics concerning classroom activities 12 

Kereszttantervi témák és szituációk – Cross-curricular topics and activities 6 

Célnyelvi vonatkozások – English and language learning 7 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk – Intercultural topics 15 

Aktuális témák – Current topics 9 

Szórakozás - Entertainment 13 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  8 

A szabadon felhasználható órakeretben(10%): 

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.); 

és/vagy 
• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek (szókincs, nyelvi 

szerkezetek) begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően; 

és/vagy 
• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában; 

• A szóbeli kifejezőkészség és idegen nyelvi kommunikációs készség 

fejlesztése: társalgási témák, párbeszédek; 

• Kompetencia- és készségfejlesztés: olvasott és hallott szövegértés 

(autentikus szövegek, mesék, történetek, rövidített olvasmányok, 

magazinok, hanganyagok, filmek, videók), beszédkészség 

(társalgási témák, párbeszédek, játékok); 

• Gyakorlás és felkészülés az országos idegen nyelvi mérésre. 
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Összes óraszám: 108 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti 
és természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Matematika: 
tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: 
táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 
növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 
a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 
közélet színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 
közművelődés 
Etika: 
etikus magatartás közművelődési intézményekben, 
szokások 
Történelem: 
múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 
az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi helyzetek 
Etika: 
osztálytársak és barátság 
Természetismeret: 
bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és 
szituációk 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 
anyanyelvünk jellemzői, 
a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 
egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti 
témák 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Történelem: 
a család, baráti kapcsolatok 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 
aktuális események 
Történelem. 
aktuális események értelmezése 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

Természetismeret: 
az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: 
az időjárás megjelenítése 
 
 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 
mozgásos játékok, sportok, 
egészséges életmód 
Természetismeret: 
egészségvédelem 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk - Personal 

topics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök, rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet, a város és a vidék  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 
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− Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (Plakát/PPT) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

o ‘Okosház’ /’Álomház’ 

− Projektmunka csoportban 

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’, szabadideje 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  
o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− Szerepjátékok 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk - Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 

officer, tourist) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, national and international attractions/sights, city life/country life 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat 

az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, 

Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home 

town stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk - Topics concerning classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantestület (school staff) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school festivals  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  
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- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny  

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk - Cross-curricular topics and activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 
towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 
 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások - English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   
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− Filmnézés a célnyelven 

− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő 

beszámoló készítése az osztálytársak számára 

− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák - Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o angol nyaralási szokások 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – 

hasonlóságok, különbségek bemutatása 

TÉMAKÖR: Aktuális témák - Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− Szerepjáték 
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o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás - Entertainment and playful learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 

o Activity 

o ’Találd ki, ki vagyok’ 

o Barkochba 

o kártyajátékok, társasjátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás - Gaining and sharing knowledge 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− Prezentáció 
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A használt tananyag sajátos kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói 

tevékenységek 

Kommunikációs eszközök, helyzetek és 
szándékok 

Fogalomkörök, 
nyelvtani 

szerkezetek 

Nyelvi tevékenységek 

Greetings & introductions; 
Exchanging information on personal 
data; Talking about family 
members;Telling the time & the date; 
Talking about personal abilities; Talking 
about my daily routine and free-time 
activities; 
Identifying personal items; Asking and 
answering about dates 

Cselekvés, 
történés, létezés  
- többes szám; 
- felszólító mód 
(Let’s ...) 
- the verb ’be’ in 
negatives and  
  questions 
- Who?, What? 
- How many?  
- How old? 
- can/can’t 
 

Szövegértés; 
lényegkiemelés; 
Bemutatkozás;  
Adatlap kitöltése;  ID card 
készítése; Szituációs játék; 
Órarendkészítés; 
Levélírás; 
Ismerkedés pen friend-
del; Személyiség quiz 

Talking about past activities;  
Talking about my summer holiday; 
Describing an accident; 
Understanding a sequence of events; 

Időbeli viszonyok 
- Past Simple 
- by + means of 
transport 
- Past Simple time 
expressions 
- in + years 

E-mail olvasása 
Párbeszéd 
Újságcikk 
Történet írása  

Talking about future plans; 
Discussing future plans and 
arrangements; 
Expressing obligation and prohibition; 
Expressing what we must and mustn’t 
do; 
Understanding and making comparisons; 
Understanding information about 
countries 

Időbeli viszonyok 
- Future ’going to’ 
- Time expressinos 
- must/mustn’t 
- Comparative 
forms 
- Superlative 
forms 

Országok leírása, adatlap 
készítése 
Információ keresés 
Internetről 
E-mail olvasása  
PowerPoint készítése 

Discussing activities in the past; 
Describing past situations and accidents; 
Expressing symphathy; Talking about 
famous people; Narrating a story; 
Understanding sequence; Giving reason 

- could 
- Past Continuous 
- Past Simple – 
Past Continuous 
- Time clasuses: 
when, while, as 
soon as 
- Adverbs of 
manner 
- used to 

Híres emberek életrajza 
Életrajz készítése 
PPT készítése 
Információkeresés az 
Interneten 
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Értékelési rendszer 
A 6. osztály végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 
beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a 
nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: 
 
Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés  
– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

Tanulási problémákkal küzdő tanulók (SNI, BTMN) tanításának és értékelésének irányelvei:  
 

⎯ szóbeliség előnyben részesítése, 

⎯ differenciálás, 

⎯ kevesebb feladat, 

⎯ több idő biztosítása, 

⎯ több, részletesebb magyarázat, segítség biztosítása. 
A továbbhaladás feltételei / Vizsgakövetelmények 

Témakörök és kommunikációs helyzetek: 
– Napirend 
– Szabadidős tevékenységek, hobbi 
– Házimunkák 
– Az én szobám 
– Személyiségvonások, emberek külső-belső jellemzése 
– Földrajzi fogalmak, jellegzetességek 
– Nyaralás, kempingezés 
– A múlt eseményeinek leírása 
– Közlekedési eszközök, közlekedés 
– Égtájak, földrészek, országok 
– Számok: 1-1000000 
– Balesetek, testrészek 
– Érzések kifejezése 
– Helyek, épületek a városban 
– Útbaigazítás 

Understanding the meaning of traffic 
signs in the city; 
Asking about the location of a building; 
Asking and refusing requests politely. 
Asking for permission; Accepting & 
refusing offers; Making a 
recommendation; Reading a map and 
giving directions; 

Prepositions of 
place 
Prepositions of 
movement 
 

Térkép készítése 
Párbeszéd 
Szórólap készítése a Föld 
napjára 
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– Környezetvédelem 
Nyelvi elemek: 

– Egyszerű jelen idő (Present Simple) 
– Gyakoriságot kifejező időhatározók (never, sometimes, rarely, often, always, usually, 

every day, every week, every month, every year, once a day, twice a week) 
– Folyamatos jelen idő (Present Continuous) 
– some/any/no/every összetételei 
– A személyes névmások tárgyesete (me, you, him, her, it, us, you, them) 
– Egyszerű múlt idő (Past Simple) 
– by + közlekedési eszköz 
– in + év 
– ’going to’ szerkezet 
– must/mustn’t 
– Melléknévfokozás 
– could 
– Módhatározók (slowly, fast, happily, hard, stb.) 
– Mozgást kifejező elöljárószavak (through, up, down, along, stb.) 

Hallott szöveg értése 
A tanuló  

− utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 
megért;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 
fontos információt kiszűr;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megérti. 

Beszédkészség 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol;  

− jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

− kérdéseket tesz fel;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 
fontos információt megtalál; j 

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megért. 

Íráskészség 
A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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Ének-zene 6. évfolyam 

Bevezető: 
• Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése.  

• Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. 

•  Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll.  
 
A Kerettanterv témakörei, melyeket a helyi tantervben is alkalmazunk:  
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön 
belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 
pozitívan járul hozzá. 
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 
nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 
hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális 
kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs 
készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját 
szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene 
funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben 
aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és 
megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 
irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 
hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 
alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 
nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 
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improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés 
és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 
Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét 
és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 
sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 
Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 
tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, 
tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli 
gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális 
és zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy 
mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az élményszerzés 
kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai 
minőségi kóruséneklésben érheti el. 
Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és 
társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi 
szükségletet éljék meg. 
A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei 
rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

 
5–6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 
elvezetnek a remekművek befogadásához.  
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében 
és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és 
eszközök önálló alkalmazása. 
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek 
az érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra (heti 2 óra) 
A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 
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6. évfolyam 
 
 
TÉMAKÖR: 

Zeneművek/ Énekes anyag 17 óra 
Zeneművek/Zenehallgatási anyag  7 óra 
Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés  4 óra 
Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 óra 
Ismeretek – Zenei írás, olvasás  3 óra 

Összesen : 34 óra 
 
 
 
TÉMAKÖR: 

Zeneművek/ Énekes anyag 
Dalok a mindennapi élet, munka, 
szerelem témaköreiből 

17 óra A Vargáék ablakja; De szeretnék páva 
lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; 
Este van már ; A Mátrai Képek dalai: A 
Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, 
Madárka, madárka, Sej, a tari réten; Nem 
vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg 
lányom, nézd meg jól; Ősszel érik babám; 
Tavaszi szél; A jó lovas katonának  

 
Műzenei szemelvények, más népek dalai 

 
 John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te 

álomszuszék, ébredj! – angol kánon; 
Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának 
summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa 
fölött, fa alatt – szlovák népdal  

 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, 
jeles napokra  

 

 Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok 
; A kis Jézus megszületett ; Hayes – 
Kerényi György: Karácsony ünnepén – 
kánon; A, A, A, a farsangi napokban; 
Azért, hogy én huszár vagyok; Örvendetes 
napunk támadt  

 
ISMERETEK  

 6. osztályban 26 dal megismerése 
− A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

− A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

− A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
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− Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával 

és szolmizációs éneklésével 

− A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 

formában is 

− A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 

vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

− Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 

megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

− Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

− A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

− Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

• Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

• Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

− Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

• A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

− Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

• A megélt élmények feldolgozásának segítése  

FOGALMAK  

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, 

mezzoforte. 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

− A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

− Népszokások eljátszása 

− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

− Részvétel az iskolai kórus munkájában 

− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

 
TÉMAKÖR: 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
 

7 óra  Kapuvári verbunk (Magyar népzenei 
antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – 
gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb 
az árpa – gyermekkar; Kállai kettős – 
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vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai 
képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; 
Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, 
olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr 
szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, 
Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy 
Purcell témára (szimfonikus zenekar 
bemutatása) 

ISMERETEK  

− A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

− A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

− A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút 

zenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével  

− Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között 

a hallgatott zenékben 

− Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

− Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 

élethelyzetek és saját élete között.  

− Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

− Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 

hangszeres részletek tekintetében 

FOGALMAK  

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; 
színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű 
zene; madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

− Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 
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− Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 
zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 
animációk, applikációk felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 
 
TÉMAKÖR: 

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés  
 

4 óra   

ISMERETEK  

− A tanult ritmusértékeket ismeri és használja, grafikai jelüket és értéküket  

− Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

− Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója  

− Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

− Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai 
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

FOGALMAK  

Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A dalok ritmusának hangoztatása 

− Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

− Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

− Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
 
 
TÉMAKÖR: 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 óra   

ISMERETEK  

− Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv, tiszta prím 

− Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

− Dúr és moll hangzás 

− Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

− A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

− A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

− Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése 

− Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét 

− A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

− Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú 

éneklés fokozatos bevezetésével  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése 

− Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 

szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud 

kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

FOGALMAK  

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

− Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 
 

TÉMAKÖR: 
Ismeretek – Zenei írás, olvasás  3 óra   

ISMERETEK  
− a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

− a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

− a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

− a módosított hangok grafikai képe és írása 

− az abszolút hangnevek 

− C-dúr, a-moll 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

− az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

− az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

− a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

− a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 
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− a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 

− rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 

FOGALMAK  

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 
Továbbhaladási feltételek: 

• 10 tanult dal éneklése, illetve felismerése hanghordozóról 
• Régi stílusú népdal; új stílusú népdal ismertetőjegyei; kvintváltás; ereszkedő és kupolás 

dallamvonal fogalmának ismerete 

• A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

• A tanult stílustörténeti korok megnevezése, a korszakok legfőbb ismertetőjegyeinek 
ismertetése 

• A tanult zeneművek rövid ismertetése (zeneszerző , műfaj… ) 
• a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, 

rubato, mezzoforte fogalmának ismerete 
• 5 zenehallgatási mű felismerése hanghordozóról 
• a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 

furulya, tárogató, síp) ismertetése  

• A tanult ritmusértékek felismerése, a tanult dalok ritmizálása 
• A tiszta hangközök felismerése és megnevezése kottából 

• rövid dallam szolmizálása betűkottáról , ábc-s hangok megnevezése C-dóban 
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Vizuális kultúra 6. évfolyam 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 

meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 

tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 

létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 

hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 

érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális 

kultúra legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük 

érdeklődés  a vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az 

őket körülvevő XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 

ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 

gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 

foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 

kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 

az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 

megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak 

megfelelő szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen 

keresztül a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési 

módok alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  
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A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. 

A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A 

vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk 

feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, 

modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. 

Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más 

műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek 

érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van 

mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 

digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 

A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 

gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
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tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 

érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan 

lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem 

látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói 

személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -

értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden 

problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens 

gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni 

ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben 

képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek 

kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 

ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül 

a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben 

valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, 

mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen 

alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 

megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, 

végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális 

kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába foglalja 

a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben 

elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti 

változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy 

feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 

az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 

építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 

büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 

tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 

lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a 

mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra 

tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, 
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amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is 

bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább 

a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói 

kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas 

kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a 

helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A 

csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat 

ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű 

feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra 

kijelölve a legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári 

szabadság figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális 

kultúra részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként 

alakultak ki. Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, 

támaszkodik a Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok 

és ismeretek, minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység 

elvárható követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és 

ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, 

feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája 

mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 

segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak 

iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 

fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és 

további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési 

feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi 

szintjének megfelelően ismételhetők. 

5–6. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 
ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben 
valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes 
fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e 
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szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek 
összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már 
megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 
tanórákon. 

Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy heti és éves óraterve: 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 óra 36 óra 

6. évfolyam 1 óra 36 óra 

 6. évfolyam 

Témakör neve Órakeret 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 

4 óra 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 6 óra 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 

4 óra 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 5 óra 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat             5 óra 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 3 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Összes óraszám: 36 óra 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Órakeret: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív 

és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 

korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A 

tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés 

érdekében, eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 

− A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 

XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. 

történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, 

kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

− A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 

tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy 

újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai 

sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú 

csoportképpel). 

− Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 

képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott 

részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 

személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 
stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Órakeret: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek 

inspiratív felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése 

érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi 

inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

− Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 

képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 

alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 

jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, 

kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-

sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 
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megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 

inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 

lehetőségekre. 

− Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 

közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 

médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 

ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 

méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 

egyénileg és csoportmunkában is. 

− Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 

átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. 

(Pl. más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának 

átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a 

további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában. 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 
nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Órakeret: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) 

megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori 
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miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

− Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek 

felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

− Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy 

rövid történés (pl. teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat 

(pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a 

választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Órakeret: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma 

témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális 

kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz kapcsolódóan 

gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési 
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tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és 

csoportmunkában is. 

− Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését 

keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó 

tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) 

tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

− Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Órakeret: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális 

és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból 

(pl. könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatása). 

− Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése 

és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható 
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tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó, 

szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és 

eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

− Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, 

díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében 

(pl. saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák 

felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

− A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 

épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, 

technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által 

szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása 

választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes 

igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 
formaredukció, motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
Órakeret: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 

buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 

biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés 

során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 

folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

− A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző 

építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar 

építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: 

Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek 

felhasználása a tanuló valós környezetében található valós terek, épületrészletek 

áttervezésére. 

− Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai 

eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének 

összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, 

környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális 

bemutatása (pl. tabló, prezentáció formájában). 

− Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, 

okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 

inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok 

felhasználásával, valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes 

inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5-6. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének 
bemutatása ajánlott: 
Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, Erektheion, fertődi 
Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki bencés 
apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-
Párizs, nyírbátori református templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, pisai dóm, 
Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, Szent Péter 
bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István bazilika, Zikkurat- 
Úr 
Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, 
Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: A 
keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, 
Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: 
Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a szabadban, 
Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: Sikoly, M.S. 
mester: Mária és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: Kalitkás nő, 
„kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: Szentháromság, Soós 
Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, Szinyei Merse Pál: Majális, Szent László legendákat 
ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: Önarckép, Napraforgók, tájképek, 
grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus, Willendorfi vénusz 
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Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-
Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta 
aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja. 
 

 

Minimum követelmények: 
•  Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 
•  Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
•  A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
•  Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 

megfogalmazása. 
•  Fontosabb szimbolikus és kultúrális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 
•  A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
• Önálló vélemény megfogalmazása a saját és mások munkájáról. 
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Technika és tervezés 6. évfolyam 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 
arányos megjelenítése. 
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési 
készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a 
szaknyelv használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan 
– a tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. 
Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban 
bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak 
a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és 
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 
a hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ 
hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző 
tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális 
tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása 
során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle 
digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, 
valamint azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati 
alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált 
tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és 
műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló 
az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások 
hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken 
keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a 
kedvelt, sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló 
pályaválasztási döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés 
kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív 
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alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és 
működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős 
technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése 
hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek 
fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, 
felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a 
szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett 
munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a 
szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint 
szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, 
eszközöket alkalmazva.  
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató 
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési 
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, 
eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 
tanulása során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 
problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a 
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 
megoldási komplexitás. 
A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A 
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható 
és hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja 
és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább 
megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 
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MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának 
tengelye az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek 
hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának 
színvonala. A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység 
szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; táplálkozás és táplálás; 
textiltechnika és ruházkodás.  
A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. században elvárt 
tudástartalmakkal. Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével 
érthetővé válik és fenntarthatóan tanulható a környezet szervezett átalakítása, fejlesztése, 
megismerhető a tudományok eredményeinek felhasználása, a korszerű eszközök használata, 
az emberi és gépi munkával végzett tevékenység. A tudás elsajátításának elválaszthatatlan 
részét képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, 
megértése, az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás 
kialakítása. 
A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján 
sajátítják el a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus 
ismereteket. Ezért a modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol 
rendelkezésre áll háztartástan szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít 
kiscsoportos munkáltatásra ételkészítés és textilmunkák végzése során.  
A gyerekek megélik az alkotó munka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. 
Büszkék alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget 
lehetőségként élik meg, kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket 
felismerik, megélik egészségük megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, 
fejlődik, tudatossá válik. Szabálykövető magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, 
balesetmentes szerszám- és eszközhasználatot. 
A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles 
kifejezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket 
alkalmazzák, mérlegelnek, rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös 
döntés mentén tevékenykednek. Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés 
felismerésekor. Munkatevékenységekben a gyerekek megtapasztalják saját képességeiket, 
korlátaikat, fejlődési lehetőségeiket. 
A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik 
ennek jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. 
Felelősséget vállalnak az elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint vesznek 
részt komplex probléma megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek szerepet 
váltani. Vezető szerepben felelősség és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak ötleteire, 
igényeire. 
 
A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos 
ismereteik, attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések között. 
Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos 
(modellezett) helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. 
Folyamatosan szükség van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok 
kitűzésére, szükség szerinti újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív 
alkotótevékenységek során újraszervezik, alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, 
gyakorlattá téve az autonóm tanulási folyamatot. 
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A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 
tájékozottak a tantervi témák szerinti területeken. Az egyes munkatevékenységek értékét 
felismerik a társadalom boldogulásában, a hétköznapok biztonságában. 
A technológiai kultúrák, az emberiség történetét meghatározó nagy találmányok, életvitelünk 
hagyományainak megismerése során a gyerekek értékeket fedeznek fel, felismerik azok jövőt 
meghatározó szerepét. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 
elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulás- 
és tanításszervezési eljárások. 
Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, az 
anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus 
közvetlen irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató jellege.  
A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi 
tantervében a technika és tervezés tantárgy A, C és D moduljaiból választhat tartalmakat az 
intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú 
tanulás biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat 
is megvalósítható egy projekt keretében. 
A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 
tevékenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben – 
a gyerekek életkori sajátosságaival összhangban – cselekvő elkötelezettség jellemzi őket: 
tudnak és akarnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élnek. 

5–6. évfolyam 

A kétéves szakasz tevékenységei építenek az 1–4. évfolyamon kialakult motivációs bázisra, 
anyagismeretre, szerszám- és eszközhasználatra. Minden témakörben átfogó rendezőelv a 
múlt–jelen–jövő együttállása. Tevékenységeik során a tanulók vizsgálják, hogy a múltban ezt 
hogyan végezték az emberek, megismerkednek hagyományainkkal, értékeinkkel. A múlt 
örökségén túl megismerik, melyek, milyenek a mai lehetőségeink, milyenek a jövőbeni 
kilátásaink. Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a felnövekvő nemzedéket a változások 
értékként, lehetőségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy minden tevékenység a 
környezet- és egészségtudatosság irányába mutat, kiemelve az egyén, a közösség felelősségét.  
A gyerekek a tanórákon mindig terveznek, készítenek valamit. A munkafolyamat komplexitása 
biztosítja a jelenségalapú tanulást. Ehhez megfelelő pedagógiai és környezeti feltételeket kell 
biztosítania az intézménynek, a fenntartónak. Kiemelten fontos a biztonságos 
munkakörnyezet megteremtése, ezért a csoportbontás, az anyagellátás, a megfelelő 
biztonságos használatot lehetővé tévő eszközök, a szaktantermi környezet nélkül a tantervi 
követelmények nem teljesíthetőek. 
A pályaorientáció keretében javasolt – akár a tanórai vagy más, témanapokhoz kötődő 
időkeretben – a tantárgy tartalmához igazodóan tanévenként üzem-, munkahely-látogatás 
szervezése. 
Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
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6. évfolyam 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gazdálkodás, munkamegosztás 3 

Otthon a lakásban 5 

Táplálkozás és ételkészítés 9 

Textiltechnika 7 

Szabad alkotás 12 

Összes óraszám: 36 

 

Témakör: Gazdálkodás, munkamegosztás 
Javasolt óraszám: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével kapcsolatos 

kompetenciák fejlesztése 

− A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 

− Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 

Fogalmak 
család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, 
munkamegosztás, munkaszervezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi heti időmérleg elemzése: családellátó tevékenységek beazonosítása, 

munkamegosztás helyzetértékelése. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

− Egy választott családellátó tevékenység (pl. egy konkrét étel elkészítése, heti mosás stb.) 

elemzése. Ráfordítások: szükséges anyagok, eszközök, energiafelhasználás, munkaórák, 

környezetterhelés 

− A vizsgált folyamat értékelése, optimalizálása. Gazdálkodási, takarékossági lehetőségek 

számbavétele 

Témakör: Otthon a lakásban  
Javasolt óraszám: 2 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

− szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 

− Digitális tervezés alkalmazása 

− Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 

− Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 

− Otthon a településen  

− Közlekedési rendszerek 

− Az épületek rajzai 

− Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és felhasználhatóság 

összefüggései 

− Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 

− Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 

− A lakás stílusa, hangulata 

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

Fogalmak 
épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek 
területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Műszaki rajzok értelmezése, olvasása 

− Makettépítés elemekből, mintaívekből. Épület, telek, településrész vagy település 

makettjének elkészítése 

− Egyszerű tértervezés és téralakítás különböző eszközökkel. Építés dobozokból vagy más 

elemekből 

− Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti elemek 

beazonosítása 

− Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 

− Ismert épület bejárása, új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

− Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 
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Témakör: Táplálkozás és ételkészítés 
Javasolt óraszám: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 

tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 

− Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint önérdek – mentén 

− Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 

− Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 

− Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 

− Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 

− Konyhatechnikai eljárások 

− A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 

− A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 

− Az ételkészítés folyamata 

− Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 

− Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 

− A magyar konyha értékei, hagyományai 

− Hungarikumok, tájjellegű ételek  

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

Fogalmak 
táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban 
gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi 
anyagokban gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, magyar 
konyha, tájjellegű ételek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− „Okostányér” elemzése, élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb élelmiszertípusok 

vizsgálata, kóstolása, értékelése (pl. zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

− Heti étrend elemzése, értékelése megadott szempontok szerint 

− Fogyasztói kosár készítése – élelmiszerek csoportosítása megadott szempontok szerint 

− Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok kiválasztása, 

mérése, előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

− Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. A munkaszervezés, munkavégzés értékelése 

− Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, 

használata 

− Receptgyűjtés megadott szempontok szerint 

− Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a témában 

Témakör: Textiltechnika 
Javasolt óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kreatív alkotás alkalmazása 

− Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

− Textil alapanyagok és félkész termékek 

− Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és eszközei 

− Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 

− Anyagok biztonságos megmunkálása 

− Viseletek, hagyományok, hungarikumok 

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

Fogalmak 
textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, 
ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok beazonosítása, csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, szövés, 

hurkolás) 

− Textíliák díszítése: Még nem alkalmazott festési mód kipróbálása 

− Hímzések, díszítmények: Saját vagy választott vidék hímzésének, motívumainak rajzolása, 

öltéstípusainak kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton 

− Látogatás múzeumban, tájházban, alkotóházban, népi együttesnél, vagy film megtekintése 

a témában. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés 

Témakör: Szabad alkotás 
Javasolt óraszám: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kreatív alkotás alkalmazása 

− Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása problémamegoldás során 

− Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

Fogalmak 
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, 
alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A szabad alkotás időkeretében az egyes témakörök alkotótevékenysége bővíthető, vagy 

más modul tevékenységrendszere választható a tanulók érdeklődése, az iskola lehetőségei 

szerint 
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A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 fős 
csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 

MODUL „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját 
azoknak az intézményeknek ajánljuk alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően 
felszerelt technika szaktanteremmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani 
a folyamatos anyagellátást. 
A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül 
fejlessze az alkotóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető 
technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek 
legjobban a technika tantárgy hagyományos alappillérei, az anyag – energia – információ; 
rendszer és modell. 
Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a 
kreatív alkotómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt 
gondolkodás fejleszti a műszaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet 
csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészítő szakmák, a mérnöki pályák választásához. 
A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár 
feladata. Fontos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, 
hiszen a modul eredményességének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat, 
modelleket úgy kell megválasztani, hogy azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők 
legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és érdeklődésének. Az elkészített 
modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés fenntartása érdekében 
az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok továbbfejlesztésére, 
egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő álljon 
rendelkezésre a befejezéshez. 
A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos 
betartása megköveteli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert 
műveleteket önállóan, kreatív módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során. 
A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos 
szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket, 
és kipróbálják, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a 
csoportmunkában való feladatvállalás, az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák, 
foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaorientációhoz 
ad támpontokat. 
A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 
előzetes tervek mentén folytatja. 
Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 
szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 
Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 
felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 
együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 
Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 
létrehozott produktumra. 
A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk, 
hogy a tanuló megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak 
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változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 
hatásairól. 
A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse 
azok jövőt meghatározó szerepét. 
A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos 
szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a 
környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 
A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 
Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a 
hétköznapok biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások 
elsajátításának lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen. 

6. évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a 
környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak megismerése és felhasználása áll. Az 
Anyagok és alakításuk témakör bevezeti a különböző anyagokból való tárgykészítést, 
hozzájárul az ember környezetátalakító tevékenységének megértéséhez. 
Ebben a szakaszban a tárgykészítés elsősorban egyéni munka során valósul meg. Fontos eleme 
a mintakövetés, az egyes szerszámok célszerű, balesetmentes használatának elsajátítása, a 
megkívánt műveletek minél pontosabb végrehajtása és a már megismert műveletek 
gyakorlása. Lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy a munkavégzés során megadott 
szempontok szerint egyéni terveket készítsenek, és azokat megvalósítsák. 
A Gépek, gépelemek és az Elektromos áram, elektromos áramkör témakör előkészíti a 
következő nevelési-oktatási szakaszt. A tanuló tapasztalati úton szerez ismereteket a 
környezetében lévő gépekről, elektromos eszközökről. A különböző háztartási és egyéb 
eszközök megfigyelése, a gépek kiválasztásának szempontjai hozzájárulnak a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakításához. 
Az órai munkák során a tanuló tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például 
természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny 
anyagok. Anyagvizsgálati módszerekkel – hajlítás, törés, hasítás, keménység-, rugalmasság-, 
nedvszívás-, korrózióvizsgálat – szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 
önállóan szerez ismereteket a használt anyagokról. Tapasztalatait szóban és írásban is 
megfogalmazza. Áttekinti a papírok, textilek, természetes és mesterséges faanyagok, 
műanyagok, fémek legfontosabb tulajdonságait. 
Tevékenységét irányítással tervezi, a tervezésnél figyel a célszerűségre és a takarékosságra. 
Terveiről vázlatot, szabadkézi rajzot készít. 
Milliméteres pontossággal mér. Többféle mérőeszközt használ. 
Tanári bemutatás alapján megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új 
műveleteket, például fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, lemezolló, fúró, 
különböző fogók. Tanári útmutatás alapján választ szerszámot, eszközt. Többféle anyagból, 
több alkatrészből álló használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít tanári minta alapján 
vagy megadott szempontok szerint, egyéni tervek alapján. 
A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában feladata szerint dolgozik, a 
szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában 
van a védőeszközök használatának szükségességével. 
Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti 
a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 
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Környezetét megadott szempontok szerint jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, 
megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit 
mérlegeli. 
Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri annak múltbéli és a jelenben 
tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton 
közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 
A tanuló érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére 
gyakorolt hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését 
felismeri. Döntésén segítséggel változtat. 
Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az 
alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok 
környezeti hatásait. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális 
problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási 
szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 
A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén 
segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. 
Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. 
Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi. 
Ismeri a tevékenységgel érintett foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási 
rendszerekben. 
Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Anyagok és alakításuk 5 

Műszaki kommunikáció 4 

Papír 3 

Textil 4 

Természetes és mesterséges faanyagok 6 

Fém 4 

Műanyag 3 

Gépek, gépelemek 4 

Elektromos áram, elektromos áramkör 3 

Összes óraszám: 36 

Témakör: Anyagok és alakításuk 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− áttekinti a legfontosabb energiafajtákat, a primer energiahordozókat; 

− csoportosítja a primer energiahordozókat aszerint, hogy megújuló vagy nem megújuló 

energiahordozóról van szó. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre 

− Védekezés a természet hatásai ellen 

− A természetben található anyagok kitermelési módszereinek megismerése 

− A nyersanyag és az alapanyag fogalmának tisztázása 

− Az emberiség energiaigénye 

− Az energiaforrások fajtái 

− Annak felismerése, hogy a mesterséges környezet anyagait a természeti környezetből 

nyeri az ember 

− Az anyagok kitermelése és a természeti környezet károsítása közötti összefüggés 

felismerése 

Fogalmak 
technikai környezet, természeti környezet, társadalmi környezet, mesterséges környezet, 
alapanyag, nyersanyag, érc, bányászat, erdőgazdálkodás, fakitermelés, természetvédelem, 
környezetszennyezés, hulladék, szükséglet, időjárási hatások, energiafajták, megújuló 
energia, nem megújuló energia, elsődleges (primer) és másodlagos (származtatott) energia, 
fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának megismerése 

esettanulmányokon keresztül, többféle nézőpont figyelembevételével. 

Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

− Üzemlátogatás vagy film megtekintése (erdészet, fatelep, bánya stb.) 

− A legfontosabb energiafajták, energiahordozók megismerése. Az emberiség 

energiaigényének áttekintése grafikonok, diagramok elemzésén keresztül 

Témakör: Műszaki kommunikáció 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

− alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− felismeri a méretmegadás elemeit; 

− műszaki rajzon azonosítja a műszaki rajzjeleket – látható él, nem látható él, hajlítási él, 

szimmetriatengely, átmérő, sugár; 

− ismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

− felismeri a vetületi ábrázolást. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szabályok szükségességének belátása, szabálykövető magatartás fejlesztése 
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− A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

− A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− A mérés célja, fontossága 

− Mérőeszközök alkalmazása 

− Mérés milliméteres pontossággal 

− Műszaki rajzi alapismeretek elsajátítása 

− Méretmegadás elemei, szabályai 

− Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása 

− Rajzolvasási gyakorlatok, műszaki rajz készítése egyszerűbb tárgyról 

− A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 

Fogalmak 
mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, 
méretszám, méretarány, vetület, hajlítási vonal, középvonal, látható él, nem látható él, 
átmérő, sugár, anyagvastagság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák 

tanulmányozása, a valóság és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés felismerése 

− Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

− Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása, alkalmazása 

− Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel 

geometrikus testekről, és később a tárgytervezési folyamat részeként 

Témakör: Papír 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

− megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

− elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

− tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

papíranyagok tulajdonságairól; 

− áttekinti a papírok legfontosabb tulajdonságait; 

− használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít papírból tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján; 
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− gyakorolja a papírmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A térszemlélet fejlesztése 

− A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

− Munkavégzési szokások fejlesztése 

− Anyagok újrahasznosítása 

− Papíralapanyagok, papírfajták 

− A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel – 

szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 

− Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 

− A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése 

− A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megismerése 

− A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 
a papír fizikai és technológiai tulajdonságai, anyagok újrafelhasználása, az elvégzett 
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

− A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel, egyes 

papírfajták elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: szálirány meghatározása 

tépéspróbával, nedvszívó képesség vizsgálata, íráspróba, hajtogathatóság vizsgálata 

− Használati tárgyak – például díszdoboz – készítése papírból, leírás, illetve saját terv 

alapján 

− A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

− A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

− Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Textil 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

− megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 
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− elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

− tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a 

textilanyagok tulajdonságairól; 

− áttekinti a textilek legfontosabb tulajdonságait; 

− használati tárgyakat készít textilből tanári minta alapján vagy megadott szempontok 

szerint egyéni tervek alapján; 

− elsajátítja, gyakorolja a textilkészítés, -megmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz 

szükséges szerszámok célszerű, balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

− Munkavégzési szokások fejlesztése 

− Textilipari nyersanyagok csoportosítása 

− Textíliák egyszerű összehasonlító vizsgálata 

− Textilkészítési eljárások – szövés, hurkolás, nemezelés 

− A textil alapanyagok, a textilkészítési módok és az alkalmazásuk közötti összefüggés 

felismerése 

− Egyszerű munkadarab készítése textilből – 2-3 öltésfajta gyakorlati alkalmazása 

− Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 

− Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

− A textil előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 
természetes szálas anyagok, mesterséges szálas anyagok, fonás, szövés, hurkolás, 
nemezelés, öltésfajták – ideiglenes öltés, rögzítő öltések, hímző öltések; az elvégzett 
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

− A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt 

anyagvizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, gyűrődési hajlam 

vizsgálata, alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával 

− Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint 

− Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, illetve saját 

terv alapján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 
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− A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok 

elsajátítása, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a 

takarékosságra, az anyagok újrafelhasználására 

− A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

− Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Természetes és mesterséges faanyagok 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

− megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

− elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

− tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a faanyagok 

legfontosabb tulajdonságairól; 

− elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

− alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

− megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, fúró; 

− használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít fából tanári minta alapján vagy 

megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

− Munkavégzési szokások fejlesztése 

− A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító vizsgálatokkal – keménység, 

megmunkálhatóság 

− A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 

− Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, farostlemezből 

− Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, csavarozás, ragasztás 

− Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás 

− Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 

− A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 
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Fogalmak 
fafeldolgozás, a fa anyagszerkezete, fűrészüzem, fűrészárufajták, hasítás, keménység, 
furnérlemez, rétegelt lemez, farostlemez, bútorlap, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó 
technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A faanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

− A természetes és mesterséges faanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, 

faraghatóság, szegzés vizsgálata 

− Használati tárgyak, modellek – például képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, figurák, 

játékok, madáretető, madárodú, rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját terv alapján 

− Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

− A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, a 

hulladékok felhasználására 

− A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

− Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Fém 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

− megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

− elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

− tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a fémek 

legfontosabb tulajdonságairól; 

− elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

− alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

− megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például 

fűrész, reszelő, lemezolló, pontozó, csavarhúzó, fúró, különböző fogók; 

− használati tárgyakat, modelleket készít fémből tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
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− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

− Munkavégzési szokások fejlesztése 

− Anyagok újrahasznosítása, fenntarthatóság 

− Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk 

− A különböző fémek tulajdonságai és felhasználási területük összefüggései 

− A környezet fémekre gyakorolt hatása 

− A korrózió fogalma 

− Fémek felületkezelése, korrózió elleni védelem 

− A környezet fémekre gyakorolt hatásának, az anyag károsodásának és az anyagvédelem 

lehetőségeinek összefüggései 

− Használati tárgy készítése fémből – lemezmegmunkálás, huzalmegmunkálás 

− Darabolás fűrésszel, lemezvágó ollóval, hajlítás fogóval, szerelés csavarozással, 

szegecseléssel, forrasztással 

− Tapasztalatok szerzése a különféle fémek fizikai jellemzőiről a megmunkálás során 

− A fémek előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 
fém, érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet, rozsda, korrózió, hajlító és fárasztó 
anyagvizsgálat, védőbevonat, lemez, huzal, zárt szelvények, profilok, az elvégzett 
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A fémekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

− A fémek tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: rugalmasság, kifáradás, mágnesesség, korrozióállóság 

vizsgálata 

− Fémlemezből (alumínium, réz), huzalból használati vagy dísztárgyak – például szalvéta-, 

gyertya-, mécsestartó, ékszerek, szélcsengő – készítése leírás, illetve saját terv alapján 

− Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

− A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

− A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

− Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Műanyag 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
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− felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

− megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

− elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok 

célszerű, balesetmentes használatát; 

− tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a műanyagok 

legfontosabb tulajdonságairól; 

− elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

− alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

− megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket; 

− használati tárgyakat, modelleket készít műanyagból tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

− Munkavégzési szokások fejlesztése 

− A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok tulajdonságainak 

megismerése 

− Egyszerű munkadarab készítése műanyagból 

− Alakítás hőkezeléssel 

− Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei közötti összefüggések 

felismerése 

− Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

− A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 
műanyagok csoportosítása, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, palackok, 
profilok, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 
megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A műanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

− A műanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, ragasztási próba 

− Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, fóliából használati tárgy, járműmodell 

készítése leírás, illetve saját terv alapján 

− Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

− A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, anyagok 

újrahasznosítása 
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− A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

− Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Gépek, gépelemek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− tapasztalatokat szerez a környezetében lévő néhány gép működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− gépeket, mechanikai szerkezeteket tanulmányoz energiaáram, energiaátalakítás 

szempontjából; 

− megfigyelés alapján azonosít részegységeket – erőgép, munkagép, közlőmű – különböző 

mozgó mechanikus szerkezeteken, például kerékpár, háztartási eszközök, fúrógépek stb.; 

− áttekinti az alapvető mechanikai hajtásokat – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, 

lánchajtás; 

− gépek megfigyelése során azonosítja a hajtásokat; 

− érti és elmagyarázza a mechanikai hajtások alapfeladatát; 

− érti az áttétel fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

− A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése. 

− Gépek szerepe, feladata az ember életében, technikatörténet. Egyszerű gépek – ék, emelő 

− Gépek tanulmányozása az energiaáram szempontjából 

− Tapasztalatszerzés a környezetünkben lévő gépekről, a gépek csoportosítása feladat, 

működési elv szerint 

− Hajtásokat tartalmazó gépek vizsgálata 

− A hajtások fajtái és a megvalósítható kapcsolat összefüggéseinek felismerése 

− Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 

építőkészlet vagy LEGO-elemek 

− A mechanikai hajtások alapfeladatainak megismerése – forgómozgás továbbítása, 

forgásirány megváltoztatása, fordulatszám módosítása – a készített modell segítségével 

Fogalmak 
gép, ék, emelő, erőgép, közlőmű, munkagép, a mozgás fajtái, jellemzői, mechanikai hajtások 
– dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, fordulatszám, gyorsítás, lassítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Önálló technikatörténeti kutatás végzése egyes gépek fejlődéséről, az emberiség életében 

betöltött szerepéről, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A 
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kutatás eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás 

formájában 

− A környezetben lévő gépek, modellek megfigyelése során a részegységek – erőgép, 

munkagép, közlőmű –, az alapvető mechanikai hajtások – dörzshajtás, szíjhajtás, 

fogaskerékhajtás, lánchajtás – azonosítása 

− A mechanikai hajtások alapfeladatának, a gyorsítás és lassítás fogalmának megértése és 

elmagyarázása 

− Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém 

építőkészlet vagy LEGO-elemek felhasználásával 

− Az egyes hajtások összehasonlítása, azonosságok, különbségek megfogalmazása 

Témakör: Elektromos áram, elektromos áramkör 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− tapasztalatokat szerez a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal 

működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− felismeri az elektromos áram szerepét, jelentőségét a mindennapokban; 

− azonosítja az egyszerű áramkör részeit – áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték; 

− megkülönbözteti a vezető és szigetelő anyagokat; 

− tapasztalatokat gyűjt a környezetben használt elektromos eszközök működéséről; 

− elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 

található szerkezeteken. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése 

− A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

− Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

− Az elvont gondolkodás fejlesztése 

− Az egyszerű áramkör részei, jelképei 

− Az áramköri elemek szerepe az áramkörben 

− Egyszerű áramkör építése, egyszerű áramkört tartalmazó modell készítése 

− Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk – világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök 

− Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és 

használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, értékelése 

− Gépek kiválasztásának szempontjai 
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Fogalmak 
áramforrás – galvánelem, hálózat, fogyasztó – lámpa, elektromos motor, fűtőszál, kapcsoló – 
tartós és pillanatkapcsoló (nyomógomb), elektromos vezetés, szigetelés, vezeték, zárt 
áramkör, baleset-megelőzési szabályok, tudatos fogyasztói magatartás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek megismerése 

− Egyszerű áramkör szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában 

− Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésének 

megfigyelése, hiba- és baleseti források azonosítása 

− A gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolat felismerése, általános 

baleset-megelőzési és érintésvédelmi szabályok 

− A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek, az elhárítás lehetőségeinek elemzése, 

a biztonságos munkavégzés szabályainak megtanulása 

− Feladatleírásban meghatározott szempontoknak megfelelő gép kiválasztása – például 

háztartási gép vásárlása – szerepjáték keretében, forrásanyagok felhasználásával 

− Egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatok elvégzése meglévő 

szerkezeteken 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására 

alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 

megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 

− Anyagigény tervezése, költségek számítása. A munkaműveletek pontos végrehajtása. A 

műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 

használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 
A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására 
alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel 
felszerelve. 
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Digitális kultúra 6. évfolyam 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 

történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új 

lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 

kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális 

kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 

környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként 

megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
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A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört 

a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt 

szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-

megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 

kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan 

kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési 

hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 

szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi 

tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 

eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 

szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a 

rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A 

megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak 

részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, 

hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, 

értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni 

különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő 

témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például 

kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi 

élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok 

eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések 

tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 

eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 

szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 

második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 

algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 

lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 

mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, 
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kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok 

kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak 

játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 

webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága 

lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és  

szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a 

tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis 

a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 

korlátozások megismerésére és elfogadására. 

5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, gyakran 

digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a tanulók 

már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a 

digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai 

ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére 

kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében 

történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a 

feladatok teammunkában történő megoldása. A problémamegoldás során a felső tagozatra 

áttérve az alsó tagozaton már megismert blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak 

megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése 

után azok tudatos választását, kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban 

nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a 

problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle 

lehetőség végig gondolására. 
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Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

6. osztály 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző 

feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 

adott probléma megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

 

kerettanterv 

alapján órakeret 

5-6.évfolyamra 

( 95 % ) 

helyi tanterv 

5.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

helyi tanterv 

6.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és 

blokkprogramozás 
14 5 9 

Online kommunikáció 5 3 2 

Robotika 11 4 7 

Szövegszerkesztés 12 8 4 

Bemutatókészítés 8 4 4 

Multimédiás elemek 

készítése 
8 

4 4 

Az információs 

társadalom, e-Világ 
6 

4 2 

A digitális eszközök 

használata 
4 

2 2 

összesen: 68 34 34 

Ismétlés, számonkérés 

Szabad órakeret (5 %) 
4 

2 2 

összesen: 36 36 36 
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Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű 

eszközök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi 

lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 

sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 

kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja 

társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, 

meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának 

módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

Animáció, grafika programozása 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 

ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 
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Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával 

és összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 

az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző 

feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 
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Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű 

eszközök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi 

lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 

sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 

kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja 

társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, 

meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 
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Robotvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 

játékok készítése kapcsán 

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

−  

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel 

összetett funkciókat is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;A tartalomnak megfelelően 

alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és 

formázza meg a szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 

karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 

bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép 

beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás 

készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 

személyes véleményét megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz 

létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 
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Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 

retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, 

képek, fotók szerkesztése 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 

helyességéről. 

Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 

felhasználja napi tevékenysége során; 

Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák 
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Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

− az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói 

felületet választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 
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Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök 

operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kapcsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, 

használata 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 

A fejlesztés várt eredményei az 6. évfolyam végén 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

− érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

− egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

− ismeri a kódolás eszközeit; 

− adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 
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− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

− digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 

− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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Testnevelés 6. évfolyam 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú 
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képesség-
összetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori 
sajátosságainak figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó mozgástartalmakon 
keresztül – a tanulási, nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a Nat 
kompetenciarendszerében realizálja az Európai Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. 
Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők rendszerében a szomatikus 
egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok minősége.  
A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és taktikák 
rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a széles 
spektrumú koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális 
képességek differenciált fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos 
gyakorláson keresztül történik, majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori 
sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos szerepet 
kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a 
mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre 
összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  
A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók 
tovább bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen 
mozgástapasztalattal szoros kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul 
bennük a különböző mozgásformák egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű 
anatómiai, edzéselméleti törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a 
baleset-megelőzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi 
higiéniai tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel 
párhuzamosan a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat 
(pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási 
környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez 
kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, az élményalapú tananyag-
feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó összetételű, képességű 
heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz való 
alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába 
foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra 
nevelés célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés 
asszertív eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai 
küzdősportokra jellemző technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő 
kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, 
mások tanári irányítás mellett, a legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a 
balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 
A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók 
kommunikációs kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű 
gyakorlásban kihat a diákok közötti kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a 
mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős attitűdformáló erőt jelentenek.   
A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az 
induktív jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó 
képességeket fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti 
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az önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a 
pedagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a 
folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- és képességszintű 
erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek tanári segítséggel 
tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak 
megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, 
amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 
Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának 
hatékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen 
támogatják. Ezzel a tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk 
pozitív hatást. Az egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a 
szabad levegőn, a természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki 
jóllétet erősítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos 
szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti 
elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 
A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 
(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 
kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 
különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 
hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 
iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 
mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 
eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 
veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  
A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a 
kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, 
amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy 
fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és 
karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 
izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 
csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 
gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális 
tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 
A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, 
hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-
tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 
életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 
kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 
példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -
szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 
cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 
által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 
lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 
ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 
alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 
(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 
játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 
kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 
egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés 
kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és 
tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban 
fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös 
célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló 
szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az iskola 
a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 
megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló 
értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 
tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 
tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 
produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 
bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 
területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 
elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 
eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés 
a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását 
fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A 
sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 
közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 
testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 
monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 
kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 
döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 
hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 
keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 
regenerálódást. 
Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 
amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 
teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 
abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 
megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 
gyógytestnevelés témakör. 
A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 
túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 
részként való megjelenését a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik 
meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 
témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 
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hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 
önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 
vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 
meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 
Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált gyakorlatok 
tudatos végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése érdekében tudatosan 
alkalmazzák a szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során kiemelten jelenik meg a 
kontrollált légzés, a pulzusszámlálás és a relaxáció. 
A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 
különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 
önmagához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-
táblázatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és 
teszteken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők 
figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 

5–6. évfolyam 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző 
különbségek még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt 
ütemű megnyúlási szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési 
szakaszban járnak. A két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú 
alapokra építkezve, eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt 
jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, 
koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a 
pszichomotoros tanulási folyamatokat.  
A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a 
törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség 
kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor 
az intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten 
fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a 
nyílt jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is 
dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az 
emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és 
mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos 
szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 
mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 
időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a 
rendszeres gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 
Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a 
sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos 
mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok 
mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai küzdősport, a 
birkózás, a judo és a karate mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális 
képességfejlesztő hatásai elsősorban az erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében 
érezhetők, valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a hasizmok erősítése terén, valamint 
a gerinc egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. A karate lazító és nyújtó 
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gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag ízületi mozgástartományának 
növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  
Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 
koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó 
reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, 
a mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági 
mozgásanyag tanítása révén.  
A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló 
személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az 
önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót. 
Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a 
hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a 
versengésen alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs 
elemekben gazdag, a társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét 
prioritásként kezelő viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. 
Oktatásmódszertani szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak 
bemutatásán, bemutattatásán alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák 
jellemzik, de megjelennek már az indirekt módszertani elemek is. 
A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett 
‒ elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális 
aerob terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező 
hatásúak. A testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását 
szolgáló szabadidős és sportjátékokkal is. 
A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 
− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére 

a cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és 

képes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 
− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 
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− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 
− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és 

rendszeres, testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

Az 5–6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 360 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

5. évfolyam 6. évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 
prevenció, relaxáció 

40 20 20 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 50 25 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 50 25 25 

Sportjátékok 80 40 40 

Testnevelési és népi játékok 40 20 20 

Önvédelmi és küzdősportok 44 22 22 

Alternatív környezetben űzhető 
mozgásformák 

36 18 18 

Úszás 20 10 10 

Összes óraszám: 360 180 180 

 
A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés 
témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-
50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés 
témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 
gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével 
határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

6. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése 

− 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

− Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

− A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

− A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

− a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

− A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése 

− Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

− Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 

FOGALMAK 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, 
szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, 
izomszakadás, izomgörcs, izomláz, keringésfokozás 
A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 
elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 
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betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 
hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák 
azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 

sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a 

tartós futás közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 

m hosszan 

− Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

− Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

− Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

− Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás 

labda, sípoló rakéta) 

− Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

4–10 lépés nekifutásból 

− Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, 

átlépő, hasmánt technikával 

− Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

− Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

− Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 

FOGALMAK 
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elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, 
pulzus, átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási 
vonal, bástya, dobószektor, hasmánt technika 
A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 
állóképessége. A differenciált, egyénre (szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 
ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 
dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül 

tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 

további fejlesztése 

− A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

− A cselekvési biztonság növelése 

− Segítségadás tanítása, tanulása 

− Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 

− Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 

ugrások, fordulatok – kivitelezése 

− Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán 
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− Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek 

− A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

− Talajon: 

• Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe 

• Fejállás 

• Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 

• Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 

• Repülő gurulóátfordulás 

• Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

• Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

− Ugrószekrényen: 

• Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló 

átugrás 

• Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, 

valamint leterpesztés 

• Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

− Gerendán: 

• Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel 

leugrás 

• Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

• Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

FOGALMAK 
függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó 
függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, 
billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 
A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével 
elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

− Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

− A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

− 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 

− Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása 

− Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

− A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és 

ezekre épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, 

támadóalakzat) megismerése, gyakorlása 

 
− Kézilabda 

• A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 

felugrások-leérkezések elsajátítása 

• Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek 

különböző irányokból 

• Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs 

gyakorlatokban (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

• Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

• Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

• Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés 

a szabályok betartására 

• A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése 

• A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból 

érkező labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

− Kosárlabda 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 
a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két 
lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb 
játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, 
együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két 
labdaleütésből, sarkazás, labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 
módok elsajátítása megadott feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes 
tolt átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó 
társnak (páros és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos 
labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának 
ismerete, gyakorlati elsajátítása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének 
meghatározásával, indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező 
támadó esetében (adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros 
lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  
● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel 

történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

− Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés 
tudatosítása 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás jellegzetes 
mozgásdinamikájának elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 
érintéssel történő játékra könnyített feltételek mellett 

● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 
● Forgásszabály alkalmazása 
● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes 

játék érdekében 
− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő 
elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, 
alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 
levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 
● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás 

gyakorlási helyzetekben 
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● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális 
távolságtartás a támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés) 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben 
● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 
méretének, anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, 
a védő játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 
 

− Floorball 
● Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása 
● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok 
● Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással 
● Labdaütések palánkra és társnak 
● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése 
● Folyamatos labdaátadások társnak 
● Kapura lövések helyből, labdavezetésből és kapott labdából 
● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése nagypályán kézzel, 

kispályán állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal 
● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos 

helyezkedésének gyakorlása 

FOGALMAK 
kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, 
röplabda – forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, 
fektetett dobás, labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, 
büntetőrúgás, alakzattartásos passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, 
kényszerítő átadás, területvédekezés, emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas 
lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés, kapuelőtér 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 
formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 
megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként 
és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 
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− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséggel rendelkezik; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

− A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, egyéni és csapatjátékokban 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

− A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 
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− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával 

− Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával 

− Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, 

kulturális értékeinek megismerése 

FOGALMAK 
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, 
célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 
népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 
megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség, a testedzéssel 
kapcsolatos attitűd pozitív irányú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan 

és célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése 

− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 

végrehajtása 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása 

− Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak elméleti tudatosítása 

− Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti 

helyzetből indítva egyénileg, majd társakkal 

− Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

− Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti 

ismereteinek elsajátítása 

− Birkózás 

• A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás) 

• A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

○ Hídban forgási kísérletek 

○ Hídból kifordulás fejtámaszba 

○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 

● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban 

(előre-hátra) 

● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

− Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások megismerése 

● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal 

● Alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán) 
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● Oldalra csapás az ököl alsó részével és csapás az ökölháttal alapütések megismerése 

● Az előre rúgás alaptechnikájának végrehajtása 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása helyváltoztatás nélkül különböző 

karateállásokban, különböző magasságokba 

● Alapvető védekező technikák elsajátítása helyben (az arc védése, a test, törzs védése, 

kétkezes védés, öv alatti terület védése, védés a tenyér élével) 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben 

● A kiinduló helyzetből történő ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● Kata gyakorlatot előkészítő összefüggő gyakorlatlánc végrehajtása 

● Egyszerű kézzel (fejre és testre irányuló egyenes ütés) és lábbal (testre irányuló 

egyenes rúgás) történő támadások biztonságos kontrollált végrehajtása és azok védése 

a megfelelő biztonságos végrehajtási távolság kialakításával 

● A védekezés utáni ellentámadás praktikus és biztonságos végrehajtása mindkét 

oldalról 

− Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó 

leszorítás technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

FOGALMAK 
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó 
leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, 
egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, 
küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem 
A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 
gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 
alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 
állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 
rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 

sportolás közben; 
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− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, 

jóga, kerékpározás)  

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, 

szánkózás, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

− A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések megismerése, alkalmazása segítséggel  

− Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata 

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  

FOGALMAK 
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, 
térkép, turistajelzések, környezetvédelem 
A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 
mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 
megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 
betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 
adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 
egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

− A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 
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− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

− A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

− A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a 

tanuló az 1–4. osztályban tanult úszni) 

− Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása 

− Merülési versenyek, úszóversenyek 

− A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

− Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

− Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

FOGALMAK 
úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség 
A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb 
vízben végzett gyakorlatok mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A 
különböző úszásnemek alkalmazásával a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul 
meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az 
állóképesség növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően1  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 

sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 
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− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 
annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 
alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

− A helyes légzéstechnika elsajátítása 

− Egyszerűbb légzőgyakorlatok összeállítása 

− A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 

majd anélkül 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása, tudatosítása 

− A 4-5 gyakorlatból álló, a biomechanikailag helyes testtartást kialakítását elősegítő 

gyakorlatsor önálló összeállítása kis tanári segítséggel 

− Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása, 

alkalmazása 

− A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 

azok tudatos, pontos végrehajtása 

− Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

− Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

− Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 
vázizomzat, izomérzékelés, önállóan végzett otthoni gyakorlatok, kontraindikált gyakorlatok, 
légzőizmok 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 6. évfolyamon 

Értékelési szempontok: 

• a szakkifejezések megértése, alkalmazása 
• a szervezési feladatok önálló megvalósítása 
• a taktikai feladatok önálló megvalósítása 
• a technikai ismeretekben javulás 
• munkafegyelem 
• aktivitás az órákon 
• az önmagukhoz mért fejlődés alapján értékeljük, osztályozzuk tanítványainkat 
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Rendgyakorlat, gimnasztika: 

• értékeljük a fegyelmezett, pontos, szép kivitelezést a tanult mozgás oknál, 
feladatoknál, valamint a tanulóknak a gyakorlatok önálló összeállításában és 
bemutatásában nyújtott teljesítményét  

Atlétika 

• a teljesítménypróbákban az egyéni teljesítmény javulása alapján, továbbá a 
mozgásban, mozgásügyességben mutatott fejlődés alapján 

Torna 

• a tanulóknak a tornagyakorlatokban nyújtott /testtartás, hajlékonyság, erő, 
bátorság, ügyesség/ teljesítményét, fejlődését értékeljük 

• a tanulóknak a követelmények között felsorolt tevékenységekben, továbbá a 
teljesítménypróbákban nyújtott eredményességét, fejlődését értékeljük 

Sportjátékok 

• A labda  nélküli  mozgásokban /taktikai elemek,  védő,  támadó/, valamint  a 
labdával  végzett  feladatoknál  a  fogásbiztonság,  labdaátvétel, dobásbiztonság, 
valamint az átadásban mutatott tanulói szorgalmat, teljesítményt értékeljük, 
osztályozzuk 

• labdával, labda nélküli mozgásokban a koordinált mozgást, a labdajátékokban a 
támadásban, védekezésben nyújtott egyéni /a csapat játékát segítő/ teljesítményt 
értékeljük 

Természetben űzhető sportok 

• szabadtéri órákra való felkészülés, az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, inaktív 
hozzáállás alapján értékeljük tanítványaink munkavégzését 

• tanórán kívüli egyéb sporttevékenység /rekreáció/ 
• tanórán kívüli iskolai testnevelés /iskolai sportkör/ 
• munkamorál, munkafegyelem 

Ellenőrzési, értékelési, minősítési alapelvek: 

– A gyakorlás eredményének folyamatos ellenőrzése alapvető feladat. A sikeres 
végrehajtást vagy taktikai megoldást követő tanári elismerés, illetőleg a hibák 
közlése az egyéni fejlődés ösztönzője. A folyamatos ellenőrzés eredményét 
esetenként néhány tanulónál osztályzattal is kifejezzük. Ez különösen ösztönző 
szorgalmas, de gyengébb képességű tanulóknál. 

– Egy-egy időszak vagy témakör befejezése után az időszakos ellenőrzést végezzük. 
értékelésére. 

– Az osztályzást mindig rövid indoklás követi, a továbbfejlődés feladatainak 
tudatosításával. 

A végső érdemjegy megállapítása nem szorítkozhat csupán a tanulók teljesítményének 

lemérésére. A személyiség egészét kell értékelni, figyelembe véve a fejlődést és a 

szorgalmat. Így válhat az értékelés és ellenőrzés a személyiségfejlesztés eszközévé 
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A továbbhaladás feltételei az 6. évfolyam végén 

Alapkövetelmények: 
• Alakzatok felvétele és változtatása, zárt alakzatban közlekedés, a térformák 

változtatásának biztonsága. 
• Tegyenek szert jártasságra a bemelegítésre, képességfejlesztésre, arányos testi 

fejlődés elősegítésére alkalmas gyakorlatok végzésében. 
• A tanulók legyenek képesek jelre gyorsan megindulni; futósebességüket szabályozni, a 

távhoz igazítani: minimum 8-10 percig kitartóan futni. 
• Gyorsfutás 60 m-en (9,5-12 sec) 
• Ismerjék meg a magasugrás, illetve távolugrás alapvető fázisainak lényeges elemei. 

(has- és lábmunka összhangja). 
• Kislabdahajításban érjenek el a fiúk legalább 25-30 m-es, a lányok 20-25 m-es 

teljesítményt. A tanultakból mutassanak be 5-6 elemből álló talaj gyakorlatot. 
• A szereken tanultakból (gyűrű) önálló gyakorlatot (kiinduló, befejező helyzet, leugrás, 

felugrás, stb.) 
• Legyenek képesek a saját testtömegük feletti uralomra a támasz és függés 

gyakorlatokban, a szekrényugrásnál egyre erőteljesebb elugrásra. 
• Ismerjék meg a kosárlabdajáték alapvető technikai, taktikai elemeit és szabályait. 
• A tanulók tudjanak mozgás közben  labdát  kezelni;  támadásban labdaátvételre  

helyezkedni, illetve  a  szabadon  levő  társnak  labdát továbbítani, védekezésben a 
labdát birtokló támadót zavarni. 

• A szabadidős sportokban (asztalitenisz, tollaslabda, stb.) szerezzenek alapvető 
jártasságokat és készségeket a lehetőségek szerint. 


